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kustannussuunnittelua ja ottaa käyttöön case-yrityksen tarpeisiin sopivat menetelmät ja 

apuvälineet sahalaitosprojektien kustannussuunnitteluun, -seurantaan ja -hallintaan.  

Diplomityön rakenne jakaantuu kahteen pääosaan: teoriatutkimukseen ja 

teoriatutkimuksen soveltamiseen kohdeyrityksessä.  Teoriaosuudessa käytetty 

tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Käytännön osuudessa 

käytetään tutkimustyyppinä tapaustutkimusta eli case-tutkimusta. Case-yritys on 

sahalaitoksia- ja laitteita valmistava PK-kokoluokan yritys. 

 

Työn lopputuloksena yritykselle valittiin teoriatutkimuksen pohjalta sopivat menetelmät 
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avulla saadaan myös tarvittavaa informaatiota ajallisesti pitkien projektien 
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ABSTRACT 
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Title: Cost engineering in sawmill projects 
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115 pages, 12 charts, 47 pictures and 14 appendices 

Examiners: Professori Timo Kärri & Professori Hannu Rantanen  
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Objective of this Master’s Thesis was to study project cost engineering in theory, and 

then apply those theories in practice taking in use suitable methods and practices for 

project cost design, -planning, -and monitoring according to case-company’s needs. The 

structure of this Master’s Thesis is divided in two main parts: a theoretical study and 

applying those studied theories in practice for case company. Theoretical study uses a 

qualitative research and the practice part uses a case study as research method. The case 

company in question is a small / middle-sized company which manufactures sawmills 

and sawmill equipment and it is located at Savitaipale (Finland). 

 

As an outcome of this Master’s Thesis the case company got suitable methods and 

practices for project cost design, -planning, -and monitoring. In addition there were 

generated a cost accounting system to help project cost accounting. The cost accounting 

system includes a work monitoring system and a project accounting system. With the 

work monitoring system the company can track it’s production personnel’s work inputs 

and divide them to different projects and project’s work packages. In the other hand, 

project accounting system allows the company to budget its projects and monitor them 

comparing the actual outcomes to the plans. The case company can utilize the project 

accounting system also in completing financial statement for projects that takes long 

time.  
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 
 
Case yritys, Insinööritoimisto Mecwood Oy haluaa kehittää yrityksen 

sahalaitosprojektien kustannussuunnittelua ja –seurantaa yhä laajenevien 

sahalaitosprojektiensa hallinnan tueksi. Yrityksen referenssiprojekti on yrityksen 

ensimmäinen uuden kokonaisen sahalaitoksen myynnin ja toimituksen käsittävä 

projekti. Kyseinen projekti on kokoluokaltaan huomattavasti aikaisempia projekteja 

suurempi sekä vaatii aikaisempaa enemmän omaa valmistusta ja kokoonpanoa.  

 

Yrityksen projektit ovat kestoajaltaan pitkiä ja niissä käytetään osatuloutusta, jonka 

vaatimuksena on tarkka projektikohtainen kustannusseuranta. Tästä syystä yritys 

katsoo, että sillä tulisi olla käytössään selkeät menetelmät projektien 

kustannusseurantaan sekä luotettava ja helppokäyttöinen kustannuslaskentajärjestelmä. 

Yrityksen toiveena on myös saada ajankohtaista kustannuslaskentatietoa yksittäisten 

koneiden ja laitteiden osalta myyntitarjouksien hinnoitteluiden pohjaksi. 

1.2 Tavoite 
 
Työn tavoitteena on tutkia projektien kustannussuunnittelun yleisiä menetelmiä sekä 

kustannuslaskentajärjestelmiä, ja soveltaa tätä tutkimustietoa case –yrityksen 

sahalaitosprojektien kustannussuunnittelun kehittämisessä. Tavoitteena on luoda 

yritykselle sopivat menetelmät projektikustannuksien suunnittelulle ja seurannalle, sekä 

saada yrityksen kustannukset kohdistettua jokaiselle projektille riittävällä tarkkuudella 

mahdollisimman luotettavasti.  

 

Projektien suunnittelun ja seurannan helpottamiseksi on valittava sopivat tietotekniset 

työkalut, joiden avulla projektit voidaan budjetoida niin ajallisesti kuin taloudellisesti 

sekä seurata näiden suunnitelmien toteutumista käytännössä. Projektien jokaisten 

työpaketin kustannukset on saatava selville helpottamaan yksittäisten laitteiden 

hinnoittelupäätöksiä. Kustannuslaskentajärjestelmän avulla jokainen projekti pitäisi 

pystyä osatulouttamaan helposti ja luotettavasti. 
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1.3 Rajaukset 
 
Teoriaosuudessa käsitellään laskentatoimen perusasioita kuten: kustannuslaskennan 

määrittely ja terminologia, kustannusten jako ja luokittelu, välillisten kustannusten 

kohdistamisen menetelmät, kustannuslaskentajärjestelmien ominaisuudet ja 

kehittäminen. Teoriaosuudessa käydään läpi myös projektitoiminnan perusteet, 

projektien kustannusten arviointi, budjetointi ja kustannusvalvonta. Myös 

osatuloutuksen periaatteet ja edellytykset selvitetään. Työssä ei käsitellä projektien 

aikasuunnittelua tai resurssisuunnittelua kovinkaan tarkkaan, koska työn painopiste on 

kustannussuunnittelussa. Kustannusten arvioinnissa keskitytään vain tarkimpiin 

arviointimenetelmiin, koska yritys myy projektinsa kiinteään tarjoukseen perustuvaan 

hintaan. 

 

Työ ei ota tarkasti kantaa sahalaitosprojektien kannattavuuteen. PK-yritykselle 

projektien onnistumisella on muitakin kuin rahamääräisiä tärkeitä mittareita, esim. 

onnistunut projekti toimii referenssinä. Myöskään projektien hinnoitteluun ei oteta 

kantaa, vaikka työn tuloksena saadaan hinnoittelun apuväline, koska hinnoitteluun 

vaikuttavat niin monet muut kustannuslaskennan ulkopuoleiset asiat. Rahoituskorko 

käsitetään pääoman tuottovaatimuksena ja kaikki laskelmat suoritetaan pääasiassa ilman 

arvonlisäveroa, koska yrityksen projektit ovat lähes kokonaan vientiprojekteja. 

 

1.4 Menetelmät ja aineisto 
 
Diplomityön teoriaosuudessa käytetty tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus. ”Laadullisissa tutkimuksissa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. 

Niissä pyritään mm. kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä 

toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle” (Karasti 2004, 

s. 2). Aineistotiedon hankinnassa on käytetty perinteisiä lähteitä: kirjallisuutta, 

tieteellisiä artikkeleita, sekä WWW-artikkeleita. 

 

Opinnäytetyön loppuosan käytännön osuudessa käytetään tutkimustyyppinä 

tapaustutkimusta eli case-tutkimusta. Tapaustutkimus on tutkimuksellinen näkökulma, 

jota luonnehtii pyrkimys tuottaa intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta 

tapauksesta. Tapauksena on tässä tapauksessa eräs yrityksen sahalaitosprojekti. 
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Tapausta tutkitaan kontekstisidonnaisesti huomioiden paikalliset, ajalliset ja sosiaaliset 

asiayhteydet (Karasti 2004, s. 10).  Työn käytännön osuuden lähteinä ovat olleet omat 

havainnot ja haastattelut case yrityksen johdon ja henkilöstön osalta, sekä projektityössä 

syntynyt materiaali. 

 

1.5 Diplomityön rakenne 
 

Diplomityön rakenne jakaantuu kahteen pääosaan: teoriatutkimukseen ja 

teoriatutkimuksen soveltamiseen kohdeyrityksessä. Teoriatutkimuksen osuus käsittää 

kustannuslaskennan perusteiden selvittämisen, projektitoiminnan yleisten piirteiden 

käsittelyn, projektin kustannussuunnittelun ja kustannusvalvonnan, 

kustannuslaskentajärjestelmien sekä osatuloutuksen käsittelyn.  

 

Käytännön osuuden alussa kuvaillaan yrityksen perustietoja, kustannusrakennetta ja 

kustannuslaskennan kehittämisen lähtökohtia. Lisäksi yritykselle määritellään 

kustannusarvioiden ja budjetoinnin toteuttamismenetelmät, projektien kustannusten 

kirjaamisperusteet, kustannusvalvonnan toteutus ja selvitetään 

kustannuslaskentajärjestelmän ominaisuudet ja käyttöohjeet. 

 

Työn lopussa ovat yhteenveto ja johtopäätökset, jossa kuvaillaan tarkemmin käytännön 

tasolla tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä sahalaitosprojektien kustannussuunnittelusta 

ja sen kehittämisestä. 
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2 Kustannuslaskenta ja laskentajärjestelmät 

2.1 Laskentatoimi ja kustannuslaskenta 

2.1.1 Määrittelyt ja terminologiaa 
 
Kustannus määritellään yleensä tietyn tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuvan 

taloudellisen uhrauksen rahalliseksi arvoksi (Morse et al. 1991, s. 27). Budjetoitu 

kustannus tarkoittaa kustannusta jonka oletetaan tapahtuvan tulevaisuudessa, kun taas 

toteutunut kustannus on jo tapahtunut (Horngren et al. 2006, s. 27). 

 

Laskentatoimi (kuva 1) on kaikkea suunnitelmanmukaista toimintaa, jonka 

tarkoituksena on kerätä yrityksen tai muun talousyksikön taloutta kuvaavia arvo- ja 

määrälukuja sekä tuottaa niihin perustuen informaatiota (Uusi-Rauva et al. 1994, s. 

105). Sen tehtävät ovat siis rekisteröintitehtäviä ja hyväksikäyttötehtäviä (Riistama & 

Jyrkkiö 1991, s. 35). Laskentatoimi muodostaa yleensä olennaisen osan yrityksen 

tietojärjestelmistä ja on taloussuunnittelun kannalta avainasemassa, koska se kerää 

toiminnan tulokseen ja rahoitukseen liittyviä tietoja (Uusi-Rauva et al. 1994, s. 106). 

 

 

Kuva 1. Laskelmien systematiikka (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 38). 

 

Laskentatoimen avulla suunnitteluvaiheeseen kuuluvaa toimintavaihtoehtojen 

punnitsemista varten voidaan laskea päätöksentekijöille erilaisia vaihtoehtolaskelmia eri 
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ratkaisumalleista. Myös tavoite- ja tarkkailulaskelmat ovat suunnittelua avustavia 

laskelmia, joiden avulla valitulle vaihtoehdolle asetetaan toimeenpanoa koskeva tavoite. 

Tyypillisin tavoitelaskelma on budjetti. Tavoitelaskelmat taas muodostavat perustan 

tarkkailulaskelmien laatimiselle. Tavoitelaskelmassa verrataan toteutuneita arvoja 

budjetoituihin ja todetaan poikkeamat. (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 39 - 40). 

 

Laskentatoimi tuottaa informaatiota, jota käytetään niin ulkoisen laskentatoimen 

käyttöön kuin myös sisäisen laskentatoimen käyttöön (Kinney 2009, s. 3 - 4). Ulkoinen 

laskentatoimi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä laskentaperiaatteita ja tarjoaa tietoa 

ulkopuolisille sidosryhmille kuten sijoittajille ja luotonantajille (Kinney 2009, s. 2). 

Sisäisen laskentatoimen, eli johdon laskentatoimen ei tarvitse noudattaa yleisesti 

hyväksyttyjä laskentaperiaatteita, vaan se voi vapaamuotoisemmin tuottaa tietoa 

yritysjohdolle suunnittelun, hallinnan ja päätöksenteon tueksi (Kinney 2009, s. 3). 

 

Pellisen (2003, s. 21) mukaan kustannuslaskennan ensisijaisena kohteena on aina 

tuotanto. Siksi sen riittävää hahmottamista voidaan pitää kustannuslaskennan 

lähtökohtana. Tuotantoa koskevista ajattelutavoista on oltava perillä, jotta 

laskentatehtävä voitaisiin määritellä mielekkäällä tavalla (Pellinen 2003, s. 61). 

Tuotannolla voidaan tarkoittaa yksittäistä hanketta tai jatkuvaa toimintaa (Pellinen 

2003, s. 21). Suoritekohtaisten kustannusten (kuva 2) selvittäminen onkin operatiivisen 

laskentatoimen keskeisimpiä tehtäviä. Näin ollen kustannuslaskennan tehtävänä 

selvittää, mitkä kustannukset ovat aiheutuneet tiettyjen suoritteiden aikaansaamisesta tai 

tiettyjen toimenpiteiden suorittamisesta (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 53). 
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Kuva 2. Kustannuslaskennan yleinen kulku (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 88). 

2.1.2 Kustannusten luokittelu 
 
Yleisin laskentakäytäntöön asettunut luokitus jakaa kustannukset muuttuviin ja 

kiinteisiin kustannuksiin kuvan 3 mukaisesti. Muuttuvat kustannukset muuttuvat 

(kasvavat ja vähenevät) yrityksen toiminta-asteen muuttuessa. Tyypillisiä teollisen 

yrityksen muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi tuotteisiin käytetyt raaka-aineet, 

lisäaineet, käyttötarvikkeet, alihankintatyöt, tunti- ja urakkapalkat. (Uusi-Rauva  et al. 

1994, s. 147).   

 

Kiinteät kustannukset eivät taas riipu yrityksen toiminta-asteen muutoksista, vaan 

kapasiteetin eli potentiaalitekijöiden muutoksista. Näin ollen ne muuttuvat usein 

portaittain, esimerkiksi uuden koneen hankinnassa tai toimihenkilön palkkauksessa. 

Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi sidotun omaisuuden korot ja poistot, 

vuokrat ja tilakustannukset, lämmitys ja siivous sekä sähkön perusmaksut. (Uusi-Rauva  

et al. 1994, s. 148).  Näiden yhdistelmää, jossa on kiinteä osa ja muuttuva osa, kutsutaan 

osittain muuttuviksi kustannuksiksi. Kiinteät kustannukset voivat myös muuttua 

asteittain valmistusmäärän mukaan, jolloin käytetään termiä portaittaiset kiinteät 

kustannukset (Stewart et al. 1995, s. 46). 

 

 

Kuva 3. Muuttuvat, kiinteät ja kokonaiskustannukset (Uusi-Rauva et al. 1994, s. 147). 

 
Kustannukset voidaan jakaa myös välittömiin ja välillisiin kustannuksiin (kuva 4). 

Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa tietylle tuotteelle tai palvelulle. 

Kustannuksia joita ei voida kohdistaa suoraan tietylle tuotteelle tai palvelulle kutsutaan 

välillisiksi kustannuksiksi (Stewart et al. 1995, s. 49).  Valmistettavien tuotteiden 
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kustannukset voidaan jakaa kolmeen osaan: välittömiin materiaalikustannuksiin, 

välittömiin työkustannuksiin ja yleiskustannuksiin. Välittömiin materiaalikustannuksiin 

lasketaan kaikki se materiaali, jota tuotteen valmistamiseen käytetään. Välittömiin 

työkustannuksiin lasketaan kaikki se työ, joka suoraan edistää tuotteen valmistumista 

(Kinney & Raiborn 2009, s. 35 - 36). 

 

 

Kuva 4. Kustannusten määrittely (Kinney & Raiborn 2009, s. 25). 

 

Yleiskustannukset ovat välillisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat epäsuorasti tuotteen 

valmistuksessa. Yleiskustannuksiin kuuluvat välilliset työ- ja materiaalikustannukset, 

sekä kaikki muut kustannukset, joita tuotannon ylläpidon edellyttämiseksi aiheutuu. 

Näitä ovat mm. laadun vaihtelusta ja materiaalihukasta aiheutuneet kustannukset, sekä 

huonosta työn suunnittelusta aiheutuneet ylityökustannukset. (Kinney & Raiborn 2009, 

s. 36 - 37)  

 

Kustannuskohteeksi (cost object) kutsutaan kohdetta, jonka kustannuksia halutaan 

laskea (Kinney 2009, s. 24). Se voi olla esimerkiksi tuote jota yritys valmistaa, projekti, 

palvelu tai asiakas. Termiä käytetään kun halutaan kohdistaa välittömät tai välilliset 

kustannukset kustannuskohteelle (Peavler 2010). 
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Kustannukset voidaan jakaa myös erillis- ja yhteiskustannuksiin sen mukaan 

aiheuttaako kustannuksen yksittäinen vai useampi tehtävä, hanke, tuote tai suorite. 

Erilliskustannukset voidaan kohdistaa suoraan yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle, 

tuotteelle tai suoritteelle ja ne ovat yleensä muuttuvia kustannuksia. Yhteiskustannukset 

joudutaan jakamaan kahdelle tai useammalle tehtävälle, hankkeelle, tuotteelle tai 

suoritteelle ja ne ovat usein kiinteitä kustannuksia. Yhteiskustannukset kohdistetaan 

laskentakohteelle vyörytysmenetelmällä. (Myllyntaus 2005, s. 30) 

2.1.3 Kustannuslajit 
 
Tuotannontekijät ryhmitellään työsuorituksiin, aineksiin sekä lyhyt- ja pitkävaikutteisiin 

tuotantovälineisiin. Kustannukset jaetaan eri lajeihin mukaillen liikekirjanpidon 

kululajeja taulukon 1 mukaisesti. (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 94). 

 

Taulukko 1. Kustannusten ryhmittely lajeittain (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 94). 

Tuotannontekijäin ryhmät   Vastaavat kustannusten ryhmät 
Työsuoritukset Palkat 

Lakisäätöiset henkilöstösivukustannukset 
Vapaaehtoiset 
henkilöstösivukustannukset 

Ainekset Aineskustannukset 

Lyhytvaikutteiset 
tuotantovälineet 

Tarvikekustannukset 
Vuokrat 
Valaistus- ja energiakustannukset 
Kuljetus- ym. palvelukustannukset 

Pitkävaikutteiset  Poistot 
tuotantovälineet Korot 

Vakuutuskustannukset 
 

Työkustannusten laskemiseksi ei riitä pelkkä palkkakausittainen palkkojen 

yhteissumma. Perustositteisiin on merkittävä palkkakustannusten kohdistamiseksi 

tarpeelliset tiedot ja ne on tallennettava henkilökohtaisten palkkatietojen kanssa 

tietojärjestelmään. Tällöin tarvitaan tieto henkilön osastosta tai vastuualueesta, jolle 

palkkakustannus kohdistetaan. (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 105 & 107). 
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Työkustannuksiin kuuluvat palkkojen lisäksi myös henkilösivukustannukset: 

sosiaalipalkat, sosiaalivakuutusmaksut ja muut henkilöstösivukulut. Sosiaalipalkoiksi 

lasketaan lomapalkat, sairasajan ja vapaapäivien ja koulutusajan palkat. 

Sosiaalivakuutusmaksuja ovat mm. sosiaaliturva-, TEL-, LEL-, työttömyys-, tapaturma- 

ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Muihin henkilöstösivukuluihin lasketaan mm. 

työterveyshuolto ja työpaikkaruokailu. (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 100). 

 

Ylityölisä on rahamäärä joka maksetaan työntekijöille normaalin palkan lisäksi 

välittömästä tai välillisestä työstä. Joutoajalla taas tarkoitetaan rahamäärää joka 

maksetaan työntekijöille tuottamattomasta ajasta. Ylityölisää ja joutoaikaa pidetään 

yleensä osana välillisiä kustannuksia tai yleiskustannuksia, koska kumpikaan ei 

välttämättä ole aiheutunut tietyn työn johdosta, vaan muista riippumattomista tekijöistä 

kuten esim. työjärjestelyistä, koneiden hajoamisista, työohjeiden puutteesta tai 

materiaalipulasta. (Horngren et al. 2006, s. 43) 

 

Materiaalikustannusten selvittämistä varten tarvitaan varastokirjanpito, jonka avulla 

selvitetään varastoon saapuneiden, siellä olevien ja sieltä käyttöönotettujen aineiden 

määrät ja kustannukset. Materiaalierän hankintahinta koostuu sen ostohinnasta sekä 

toimitukseen liittyvistä kustannuksista, joita ovat mm. rahti-, tulli, huolinta ja 

vakuutuskustannukset. (Riistama & Jyrkkiö 1991, s. 107 & 111) 

 

Lyhytvaikutteisten tuotantovälineiden käytön arvostus on yleensä yksinkertaista, koska 

ne käytetään sitä mukaan kuin ne hankitaan. Näin ollen liikekirjanpidon tositteet 

kelpaavat yleensä sellaisenaan kustannuslaskennan perustaksi. Tositteisiin on kuitenkin 

merkittävä oikeat kustannuslajit ja laskentakohteet. (Vehmanen & Koskinen 1997, s. 

90) 

 

Pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kustannuksia kutsutaan myös 

pääomakustannuksiksi. Poistojen tarkoitus on jaksottaa pitkävaikutteisen tuotantotekijän 

hankintahinta sen käyttöajan kuluiksi.  Kustannuslaskennan kannalta poisto voidaan 

käsittää myös kustannuksena joka aiheutuu tuotannontekijän käyttämisestä ja sen 
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kulumisesta. Vakuutukset taas voidaan usein jäljittää tarkoituksiensa mukaan, 

esimerkiksi palovakuutus rakennukselle. (Vehmanen & Koskinen 1997, s. 91 - 92) 

Kustannuslaskennassa korkokustannukset voidaan ottaa huomioon monella eri tavalla. 

Kustannuksiin voidaan sisällyttää toimintaan sitoutuneen koko pääoman laskennallinen 

korko, tai vain vieraan pääoman maksetut korot. On myös mahdollista jättää 

korkolaskelmat kokonaan laskennan ulkopuolelle ja käsitellä niitä tapauskohtaisesti 

(Vehmanen & Koskinen 1997, s. 195). ”Koron jättämistä kokonaan pois kustannuksista 

voidaan perustella sillä, että korko käsitetään tuottovaatimukseksi” (Riistama & Jyrkkiö 

1991, s. 127 ). Jos korkoa taas pidetään kustannuksena, koron tasoksi suositellaan sitä 

korkoa, jolla yritys on onnistunut hankkimaan pääomaa (Vehmanen & Koskinen 1997, 

s. 197). 

 

2.1.4 Välillisten kustannusten kohdistaminen 
 

Suurin ero välittömien kustannusten ja välillisten kustannusten kohdistamissa tuotteille 

on niiden kohdistamistarkkuus. Välittömät kustannukset on yleensä helppo kohdistaa 

tuotteille tarkasti, kun taas välillisten kustannusten kohdistaminen on yleensä 

jonkinlainen arvio todellisista kustannuksista. (Morse et al. 1991, s. 591) 

 

Välillisten kustannusten jakamisen pohjana on kerroin, tai joku muu tunnusmerkki, joka 

määrittää kuinka paljon välittömistä kustannuksista jaetaan jokaiselle tuotteelle tai 

palvelulle (Morse et al. 1991, s. 594). Tärkeintä kustannusten jakamisessa käytettävän 

kertoimen valinnassa on se, että kertoimen ja todellisten kustannusten välillä on selkeä 

syy ja seuraus suhde. Toinen tärkeä asia on, käytetäänkö kustannusten jakamisen 

perustana kapasiteetin mukaisia, vai todellisia kustannuksia (Morse et al. 1991, s. 595). 

 

Kinneyn ja Raibornin (2009, s. 37) mukaan välilliset kustannukset jaetaan tuotteille 

kolmesta eri syystä: 

• Kustannuskohteen todellisten kokonaiskustannusten selville saamiseksi. 

• Jotta eri suunnittelu, hallinta ja päätöksentekovaihtoehtoja voitaisiin verrata. 

• Motivoimaan kustannuksista vastuussa olevia johtajia toimimaan 

kustannustehokkaammin. 
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2.1.5 Kustannusten kohdistaminen laskentakohteille 

2.1.5.1 Jakolaskenta, lisäyslaskenta ja urakkalaskenta 
 

Tuotekustannukset voidaan laskea, kun tuotantotoiminnan aiheuttamat kustannukset on 

luokiteltu niiden aiheutumisen mukaan (Pellinen 2003, s. 112). Jakolaskenta ja 

lisäyslaskenta ovat tuotekustannuslaskennan päävaihtoehtoja, joita käytännössä 

sovelletaan käyttämällä näiden sekajärjestelmiä. Lisäyslaskentaa käytetään yleensä 

valmistettaessa useita toisistaan poikkeavia tuotteita yksittäin tai vaihtuvissa erissä.  

Jakolaskentaa taas käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa samoilla tuotantovälineillä 

valmistetaan lähinnä yhtä tuotetta, tuotteita jalostetaan useassa tuotantovaiheessa ja 

tuotanto on lähinnä sarjatuotantoa (Pellinen 2003, s. 113). 

 

Jakolaskennassa on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että tietyn aikavälin aikana 

syntyneet kustannukset jaetaan suoritusmäärällä (Uusi-Rauva et al. 1994, s. 161). 

Jakolaskennan soveltamisessa on erilaisia vaihtoehtoja sen mukaan miten keskeneräisen 

tuotannon arvon muutokset otetaan huomioon (Pellinen 2003, s. 121). Jatkuvassa 

varastojärjestelmässä (kuva 5) kaikki tuotekustannukset kulkevat keskeneräisen 

tuotannon varaston kautta valmiille tuotevarastoille ja lopulta myydyille tuotteille 

(Kinney & Raiborn 2009). Kun tuotteet siirtyvät tuotantovaiheesta toiseen, myös 

aiemmissa vaiheissa syntyneet kustannukset seuraavat mukana (Pellinen 2003, s. 121). 

 

 

Kuva 5. Jakolaskenta jatkuvan varaston mukaan (Kinney & Raiborn 2009, s. 38). 
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Lisäyslaskennassa on myös olemassa erilaisia muotoja sen mukaan, montako erilaista 

yleiskustannuslisää käytetään. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää yhtä 

yleiskustannuslisää (summalisäyslaskenta / yksivaiheinen lisäyslaskenta) tai useita 

yleiskustannuslisiä hyödyntävää eritellympää laskentaa (kustannuspaikkalaskenta / 

monivaiheinen lisäyslaskenta) (Pellinen 2003, s. 133). ”Kustannuspaikka on sellainen 

yksikkö organisaatiossa, jonka kustannuksia seurataan erikseen” (Uusi-Rauva et al. 

1994, s. 162). 

 

Lisäyslaskennassa tuotteille siirretään välittömät työ- ja materiaalikustannukset 

aiheuttamisperusteiden mukaisesti, ja yleiskustannukset jaetaan eli allokoidaan ennalta 

määritellyn yleiskustannuslisän avulla. Yleiskustannuslisät voidaan laskea eri aikavälein 

tai vaikka kerran vuodessa, riippuen siitä miten nopeasti ja usein kustannuksiin 

vaikuttavat tiedot saadaan selville (Kinney & Raiborn 2009, s. 60). Kustannukset 

rekisteröidään yhdelle tai useammalle kustannuspaikalle, joiden kautta jako tuotteille 

tapahtuu kustannuslisien muodossa (Pellinen 2003, s. 133). 

 

Ennalta määritellyt yleiskustannuslisät voidaan laskea jakamalla tietyn toiminta-asteen 

mukaisesti budjetoidut yleiskustannukset kyseessä olevan toiminta-asteen määrällä 

(Kinney & Raiborn 2009, s. 61).  Esimerkiksi tuntilisää käytettäessä oletetaan tuotteiden 

aiheuttavan välillisiä kustannuksia samassa suhteessa kuin tuotteen valmistus vaatii 

välitöntä työaikaa kaavan 1 mukaisesti (Pellinen 2003, s. 134). 

 

 
 

Urakkalaskenta on samanlainen kuin lisäyslaskenta, siinä jokaista urakkaa varten 

perustetaan oma tilinsä, jonne kohdistetaan kaikki urakasta aiheutuneet välittömät 

kustannukset sekä osuus yrityksen yleiskustannuksista. Urakkalaskentaa käytetään 

yleensä suurissa yksittäishankkeissa, joiden toimitusaika on pitkä, esimerkiksi useita 

vuosia. (Pellinen 2003, s. 144) 
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2.1.5.2 Toimintolaskenta 
 
Toimintolaskennan lähtökohtana on, että kaikki kustannukset kohdistetaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (Alhola 2008, s. 41). Toimintolaskentajärjestelmissä, 

sen sijaan että käytettäisiin kustannuspaikkoja, käytetään toimintoja kustannusten 

laskemiseen. Resurssit kohdistetaan toiminnoille ja toiminnoilta edelleen 

laskentakohteille, kuten tuotteille, asiakkaille ja projekteille (Alhola 2008, s. 55). 

Käytettyjen resurssien kustannukset siirretään toiminnoille sen perustella, kuinka paljon 

resursseja tarvitaan tai on käytetty tietyn toiminnon suorittamiseen (Atkinson et al. 

2004, s. 127). 

 

 

Kuva 6. Toimintolaskentajärjestelmän rakenneosat (Turney 1994, s. 96). 

 

Toimintolaskenta koostuu kuvan 6 mukaisista osista. Kuvan vertikaaliset osat 

kohdistavat kustannuksia resursseilta toiminnoille ja toiminnoilta kustannusobjekteille. 

Horisontaaliset osat taas tuottavat tietoa toimintojen suorituksesta. Resurssit virtaavat 

toimintoihin, jotka ovat työtä aiheuttavia prosesseja tai tehtäviä. Toisistaan riippuvaiset 
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toiminnot kuuluvat toimintokeskukseen, joka on ryhmä toimintoja ryhmiteltynä jonkin 

tehtävän tai prosessin perusteella kuten kuvassa 6. (Turney 1994, s. 96) 

 

Toimintalaskennan eteneminen kulkee kuvan 7 mukaisesti. Resurssien aiheuttajiksi 

kutsuttuja tekijöitä käytetään kohdistamaan kustannuksia toiminnoille. Jokaisesta 

toiminnolle kohdistetusta erilaisesta resurssista tulee toiminnon kustannusaltaan 

kustannuselementti. Toiminnon kustannusallas sisältää kaikki toimintoon liittyvät 

kustannukset, ja nämä kustannukset kohdistetaan kustannusobjekteille kohdistustekijän 

avulla. Kohdistustekijällä mitataan kustannusobjektien käyttämää toimintojen määrää ja 

tämän avulla kohdistetaan resursseja toiminnoilta kustannusobjekteille (Turney 1994, s. 

97). Kustannusobjekti puolestaan on lopullinen kohde, jolle kustannukset kohdistetaan 

(Turney 1994, s. 98). 

 

 

 

Kuva 7. Kustannusten jakaminen tuotteille toimintolaskennalla (Kinney & Raiborn 

2009, s. 113). 
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Alholan  (2008, s. 53) mukaan toimintojen ja kustannusajurien tarkka määrittäminen on 

laskennan kannalta kriittinen kohta. Huonosti määritellyt toiminnot tai kustannusajurit 

vääristävät laskentatuloksia (Alhola 2008, s. 53). Toimintolaskennan käyttöönotto onkin 

monesti pitkäaikainen kehittämisprosessi: se edellyttää erilaisia valmistelutoimia ja 

koelaskentakierroksia. Yleensä toimintolaskentaan siirtyminen aloitetaan 

laskentajärjestelmän kehittämisprojektin yhteydessä (Alhola 2008, s. 91). 

 

2.2 Kustannuslaskentajärjestelmät 
 

2.2.1 Kustannuslaskentajärjestelmän ja ominaisuudet 
 

Kaikki tietojärjestelmät (kuva 8) yrittävät mallintaa jollakin tavalla todellisuutta 

(Ruohonen & Salmela 1999, s. 12). Eräs tietojärjestelmän tyyppi on 

kustannuslaskentajärjestelmä (“An accounting information system (AIS)”), joka on 

kokoelma resursseja jotka ovat suunniteltu muuttaman taloudellista aineistoa tiedoksi.  

Kustannuslaskentajärjestelmän tärkein tehtävä on tarjota yrityksen päätöksentekijöille 

heidän kannaltaan tärkeää tietoa (Bodnar et al. 1990, s. 6).  

 

 

Kuva 8. Tietojärjestelmän osat (Ruohonen & Salmela 1999, s. 12). 

 

Summerssin mukaan (1991, s. 211) koko kustannuslaskentajärjestelmään sisältyvät 

tavoitteet, toimintaperiaatteet, laskentaperiaatteet, laitteisto, laskentahenkilöstö, syötteet 

ja tulosteet, sekä hallintatyökalut – jotka kaikki toimivat yhdessä suorittaen 
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kustannuslaskennan tehtäviä. Samuelssonin mukaan (1990, s. 14) 

kustannuslaskentajärjestelmän ydin (kuva 9) koostuu budjetointijärjestelmästä, 

tuotekustannusjärjestelmästä ja laskentajärjestelmästä, jotka tallentavat toteutuneet 

tiedot. 

 

 

Kuva 9. Kustannuslaskentajärjestelmän ruotsalainen malli (Samuelsson 1990, s. 15). 

 
Bodnar et al. (Bodnar / Allyn, 1990, s.7 - 9) määrittelevät neljä erilaista 

kustannuslaskennantietojärjestelmän tyyppiä: 

• Tietopankkijärjestelmä. 

• Ennustava järjestelmä. 

• Päätöksiä tekevä järjestelmä. 

• Itsenäinen omia päätöksiään tekevä järjestelmä. 

Tietopankkijärjestelmä kerää tietoa eri lähteistä. Tieto kerätään, prosessoidaan, ja 

annetaan tarvittaessa päätöstentekijöiden käyttöön pyynnöstä, mutta järjestelmä ei ota 

kantaa tiedon merkittävyyteen tai päätöksentekoon. Ennustava järjestelmä muuntaa 

tiedon päätöksentekoa tukevaan muotoon ja tarjoaa ”mitä jos”-analyyseja.  Päätöksiä 

tekevä järjestelmä pystyy tekemään päätöksiä ja suosituksia tehtävistä päätöksistä, 

kuitenkin siten että käyttäjällä on ns. viimeinen sana päätöksenteossa.  Itsenäinen omia 

päätöksiään tekevä järjestelmä tekee päätökset, ja panee ne käytäntöön ilman, että se 

tarjoaisi valintaa työntekijän arvioitavaksi. (Bodnar et al. 1990, s.7 - 9) 
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Järjestelmät voidaan eritellä niiden ajantasausvaatimusten mukaisuuden perusteella: 

online-järjestelmässä tiedot päivitetään välittömästi muutosten sattuessa, eräajo-

järjestelmässä taas tietyin väliajoin. Online-järjestelmää käytetään kun tiedon 

ajantasaisuudelle on korkeat vaatimukset, esim. pankeissa (Ruohonen & Salmela 1999, 

s. 54 - 55). Tietojärjestelmät voivat olla myös joko hajautettua tyyppiä, tai keskitettyä 

tyyppiä. Puhtaasti keskitetyssä mallissa lähes kaikki tietoresurssit sijaitsevat samassa 

paikassa, kun taas hajautetuissa järjestelmissä käsittelyoperaatiot suoritetaan 

välittömästi paikan päällä (Ruohonen & Salmela 1999, s. 53 - 54). 

 

Yritykset voivat järjestää kustannuslaskennan joko yhtenäisjärjestelmäksi tai kahdeksi 

tai useammaksi rinnakkaisjärjestelmäksi. Yhteisjärjestelmässä sama 

kustannuslaskentajärjestelmä tuottaa tietoa sekä tuloslaskennan että johdon 

päätöksenteon tarpeisiin.  Lainsäädännön tarpeista rakennettu järjestelmä palvelee 

kuitenkin huonosti johdon päätöksenteon erityistarpeita, joten ratkaisuna voi olla 

päätöksentekotarpeista lähtevä rinnakkaisjärjestelmä. Rinnakkaisjärjestelmiä voi olla 

useita erilaisia organisaation eri toimintojen erilaiset päätöksentekotavat huomioiden. 

(Pellinen 2003, s. 81)  

2.2.2 Kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen 
 
Käytetyin menetelmä tietojärjestelmän suunnittelun tukena on jäsentynyt menetelmä 

järjestelmien analysointiin ja suunnitteluun (Liite 1).  Menetelmässä on seitsemän 

analysoinnin ja suunnittelun vaihetta, jotka jakautuvat kahteen osaan: ongelman 

määrittelyyn ja ongelman ratkaisuun. Ensimmäiseksi määritellään mitä pitää ratkaista, 

ja sen jälkeen miten ongelma ratkaistaan ja miten ratkaisu otetaan käyttöön. (Leitch & 

Davis 1992, s. 346) 

 

Kustannuslaskentajärjestelmää kehitettäessä suunnittelijalla on kaksi vaihtoehtoa, joko 

kehittää täysin uusi järjestelmä, tai muuntaa vanhaa järjestelmää paremmin vastaamaan 

yrityksen tarpeita. Kehitettäessä uutta järjestelmää, on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen 

vaihtoehto on suunnitella uusi järjestelmä kokonaan alusta. Toinen vaihtoehto on valita 

uusi yrityksen käyttöön sopiva valmis järjestelmä (Bodnar et al. 1990, s. 959 - 960). 

Aloittaminen täysin puhtaalta pöydältä on kuitenkin harvinaista, koska yrityksillä on 

usein jo käytössään tietoteknisiä sovelluksia (Ruohonen & Salmela 1999, s. 53). 
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Samuelssonin (1990, s. 16) mukaan kannattaa kuitenkin arvioida ennen järjestelmän 

kehittämistä, ovatko järjestelmän mahdollistamat hyödyt sen aiheuttamia kustannuksia 

suuremmat. 

 

Tietojärjestelmien suunnittelu tarkoittaa tiedon käsittelyssä tarvittavien ohjelmien, 

tietokantojen, syöttölomakkeiden, raporttien ja käyttöohjeiden suunnittelua. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat alustavat määritykset järjestelmältä odotetuista 

toiminnoista. Suunnittelun aikana selvitetään yksityiskohtaisesti eri käyttäjien 

tarvitsemat tiedot ja toiminnot sekä käyttäjien odotukset tiedon syöttötavasta ja 

esittämisestä (Ruohonen & Salmela 1999, s. 65). Choen (1998, s. 195) tutkimusten 

mukaan järjestelmän kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan sen loppukäyttäjiä, koska 

heidän mukana olo jo suunnitteluvaiheessa korreloi lopulliseen järjestelmään 

tyytyväisten käyttäjien kanssa. 

 

Tärkein sääntö kustannuslaskentajärjestelmän kehitystyössä on se, että suunnittelijan 

pitäisi työskennellä takaperin tulosteista syötteisiin. Lähtiessä alkuun järjestelmän 

tavoitteista, suunnittelijan pitäisi suunnitella kaikki yritysjohdon raportit ja operatiiviset 

tulosteet ensimmäisenä. Kun kaikki nämä tulosteet ja raportit ovat määritelty, 

tarvittavien tietojen syöttö- ja käsittelytavat täsmentyvät automaattisesti (Bodnar et al. 

1990, s. 964). Täyttääkseen tehtävänsä, kustannuslaskenta raporttien tietojen täytyy olla 

relevanttia, täydellisiä ja oikein ajoitettuja (Summers 1991, s. 211). 

 

Käytännössä tietojärjestelmien suunnittelu aloitetaan aina liiketoimintaprosessien 

kuvauksella, jossa esitetään tietyn tehtävän suorittamisessa tarvittavat vaiheet 

aikajärjestyksessä (Ruohonen & Salmela 1999, s. 66 -67). Seuraavassa vaiheessa 

kuvataan yrityksen tietovirrat tietovirtakaavioon (kuva 10), jotka esittävät kuinka 

järjestelmän käyttäjiltä tuleva tieto prosessoidaan, tallennetaan tietovarastoihin ja 

yhdistetään uudestaan raporttien muotoon loppukäyttäjiä varten. Tietovirtakaavio antaa 

samalla kokonaiskuvan tietojärjestelmän toiminnasta (Ruohonen & Salmela 1999, s. 69 

- 70). 
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Kuva 10. Tietovirtakaavio (Tuominen 2009). 

 

Tietojen talletuksen suunnitteluvaiheessa tehdään valinnat tiedon tallentamiseen 

käytettyjen tietokantojen tyypeistä. Tavoitteena on välttää turhaa redundanssia eli sitä, 

että sama tieto esiintyy tietokannassa useassa eri paikassa, koska se vaikeuttaa tiedon 

päivitystä (Ruohonen & Salmela 1999, s. 71).  Tiedon talletuksen prosessi pitäisi aina 

räätälöidä tallennettavan tiedon luonteen mukaan. Kaikilla tiedontallennusprosessiin 

liittyvillä henkilöillä pitäisi olla tarkat määritelmät kuinka tarkkaa kerättävän tiedon 

pitää olla, missä muodossa tieto kerätään sekä mahdollisesti kootaan, kuinka usein 

tietoa kerätään ja mitkä ovat tiedon keräämisen lähteet (Summers 1991, s. 218)? 

 

Lopuksi on suunniteltava tietojärjestelmän käyttöliittymä. Käyttöliittymä tarkoittaa 

tapaa, jolla käyttäjä voi syöttää tietoja järjestelmään, käynnistää toimenpiteitä sekä 

tulostaa tietoja. Käyttöliittymän tulisi olla johdonmukainen, selkeä, helppo oppia, 

turvallinen ja taloudellinen (Ruohonen & Salmela 1999, s. 74). 

 

Kustannuslaskentajärjestelmän osat täytyisi dokumentoida huolella. Dokumentaatio 

ilmaisee miten järjestelmän pitäisi käytännössä toimia ja toimii kommunikaatio 

välineenä eri loppukäyttäjien välillä. Huolellinen dokumentointi helpottaa myös 

järjestelmän uusien käyttäjien perehdyttämistä ja mahdollisia järjestelmän muutostöitä, 

kun tiedetään tarkalleen järjestelmän osien väliset riippuvuudet.  Dokumentaatio takaa 

myös järjestelmän käytön yhdenmukaisen ja johdonmukaisen käytön (Leitch & Davis 

1992, s. 218). 

 

Järjestelmään tallennettua tietoa voidaan pitää yrityksen arvokkaana pääomana tai 

resurssina (Hovi et al. 2001, s. 17).  Tallennettujen tietojen laatu on kuitenkin 

ensiarvoisen tärkeää: tietovarasto, jonka tietoihin ei voi luottaa, on hyödytön (Hovi et al. 

2001, s. 35). Strukturoidut päätökset perustuvatkin yksityiskohtaiseen, riskittömään ja 
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varmaan sisäiseen tietoon, jolloin riippuvuus informaatiojärjestelmistä on suuri (Hovi et 

al. 2001, s. 207).
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3 Projektin kustannussuunnittelu 

3.1 Projektitoiminta 

3.1.1 Projektin määrittely ja terminologiaa 
 

Projektille on löydettävissä monta toisistaan hieman poikkeavaa määritelmää. Kai 

Ruuskan (2005, s. 18) mukaan sana ”projekti” on peräisin latinasta ja tarkoittaa 

ehdotusta tai suunnitelmaa. Hän suosittaa käyttämään suomenkielisenä vastineena sanaa 

”hanke”. Projekti lyhyesti määriteltynä on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on 

tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää (Ruuska 2005, s. 18). 

 

Sami Kettusen (2009, s. 15) mukaan projektityön tarkoituksena on saavuttaa jokin 

ennalta määritelty tavoite. Kettunen (2009, s. 16) tiivistää projektin olemuksen sen 

ainutlaatuisuuteen: ”Projekti on kehityshanke, joka sisältää omat erityspiirteensä ja 

poikkeaa siten toisista vastaavista kehityshankkeista”.  Salomaa (2010) lisää, että 

projektilla on alku ja loppu sekä selkeä tavoite, miksi sitä toteutetaan. Kaikissa 

määritelmissä yhdistyy kuitenkin projektin ainutlaatuisuus, rajallinen kesto, ja 

kertaluontoisuus kuvan 10 mukaisesti. 

 

 

Kuva 10. Projektin määrittelyn komponentit (Silfverberg  2007, s. 21). 
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Projektien toiminnoilla on usein joku tietty järjestys, jossa projektin eri toiminnot on 

suoritettava. Toisin sanoen projekti on tehtäväverkko, jossa edellisten toimintojen 

tuotteet ovat seuraavien toimintojen lähtökohtia. Mutta projektin kaikki toiminnot 

voivat myös olla riippumattomia toisistaan (Wysocki et al. 1995, s.39). 

 

Kettusen (2009, s. 20) mukaan toimitusprojektit ovat osa useiden yritysten normaalia 

toimintaa tuotteiden tai palveluiden myynnissä, mutta ne toteutetaan 

projektitoimintamallilla, koska jokaisella asiakkaalla on juuri omat, ainutkertaiset 

tarpeet sekä projektin laajuuden että keston suhteen.  ”Toimitusprojekti alkaa 

sopimuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle” (Pelin 1990, s. 18). Toimitusprojektit 

sisältävät paljon erilaisia tehtäviä, jotka ovat usein rinnakkaisia, sekä monet 

toiminnoista tehdään yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimittajien kanssa (Kettunen 

2009, s. 21).  

 

3.1.2 Projektien hallinta ja vaiheistus 
 
Projektinhallinta tarkoittaa yksinkertaisimmillaan projektin suunnittelua ja valvontaa. 

Suunnittelu jakautuu mm. työn vaatimusten määrittelyyn, työmäärän määrittelyyn ja 

projektin vaatimien resurssien määrittelyyn. Projektin valvonta sisältää projektin 

seurannan edistymisen valvonnan, suunnitelmien vertailua toteutumiin, vaikutusten 

arviointia ja muutosten tekemistä. Onnistunut projektinhallinta voidaan siten määritellä 

projektin tavoitteiden saavuttamisen: aikataulussa, budjetissa, halutulla laatutasolla, 

samalla hyödyntäen resurssit tehokkaasti. (Kerzner 1992, s. 2 - 3)   

 
Projektin voidaan jakaa vaiheisiinsa monella eri tavalla. Yleisin jako tehdään neljään eri 

vaiheeseen: projektin määrittely, suunnittelu, toteutus ja lopetus (Frame, 1995, s. 7). 

Projektin vaiheet seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. Projekti etenee 

suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, palaten kuitenkin edelliseen vaiheeseen jos tulokset 

tai kehitystyö sitä vaativat (Kettunen 2005, s. 43).  Projektin yleisen kulun kaavion 

voidaan esittää kuvan 11 mukaisesti. 
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Kuva 11. Projektin yleinen kulku (Kettunen 2005, s. 43). 

 

Vaiheet seuraavat toisiaan ja niistä on tarvittaessa mahdollista palata edellisiin 

vaiheisiin. Projekti lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta tai ideasta. 

Määrittelyvaiheessa kyseisen tarpeen tai idean toteutettavuus arvioidaan.  Mikäli idea 

tai tarve katsotaan järkeväksi toteuttaa, siirrytään varsinaiseen projektin 

suunnitteluvaiheeseen. 

 

Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan edellisen vaiheiden tuloksia ja tehdään tavoitteista 

konkreettinen suunnitelma, jota kutsutaan projektisuunnitelmaksi.  

Toteutusvaihe aloitetaan kun suunnitelmat ovat valmiit ja projektin aloittamisesta 

tehdään virallisesti päätös. Viimeinen vaihe projektissa on sen päättäminen, joka 

sisältää projektin loppuraportoinnin, projektiorganisaation purkamisen sekä 

jatkoideoiden esille tuomisen. (Kettunen 2009, s. 43 - 44). 

 

3.1.3 Projektin organisointi 
 
Projektiorganisaatio voidaan Ruuskan (2005, s. 64) mukaan ymmärtää käsitteellisesti 

kahdella eri tavalla: 

• organisaatio, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaan 

(puhdas projektiorganisaatio) 

• tai perusorganisaatiota täydentävä järjestelmää, jolla tuetaan pysyvien 

rakenteiden toimintaa. 

Puhtaan projektiorganisaation ja linjaorganisaation välimuotoja on useita (Pelin 1990, s. 

53). Pelin (1990, s. 53) esittää viisi perusvaihtoehtoa sen mukaan, tehdäänkö linjassa vai 

projektissa kuvan 12 mukaisesti. 
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Kuva 12. Projektiorganisaatioiden suhde linjaorganisaatioihin (Pelin 1995, s. 52). 

 

Kettusen (2009, s. 146) mukaan käytetyin organisoitumismuoto projektityössä on 

hierarkkisen organisaatiomallin mukainen (kuva 13) järjestäytyminen. Projektin 

perusorganisaatio jakautuu projektin asettajaan, projektin valvontaryhmään ja 

projektiryhmään, sekä mahdollisiin projektin ulkopuolisiin tukihenkilöihin. 

Projektiryhmän johtaja on projektipäällikkö, jonka alaisuudessa toimivat projektisihteeri 

ja projektin eri työryhmät (Pelin 1990, s. 46). Työryhmien sijaan voidaan käyttää myös 

osaprojekteja (Kettunen 2009, s. 147). 

 

 

Kuva 13. Projektiorganisaatio (Pelin 1995, s. 56). 
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Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektin johtamisesta (Pelin 1990, s. 48). 

Hänen vastuullaan on projektin valmistuminen ajoissa ja budjetissa pysyen, niin että 

lopputulos vastaa projektille asetettuja tavoitteita (Kettunen 2009, s. 29). 

Projektipäällikkö hoitaa projektin hallinnan kannalta välttämättömät päivittäiset asiat ja 

raportoi niistä säännöllisesti projektin valvontaryhmälle (Young 1998, s. 55). 

Projektipäällikön työ on projektin ohjausprosessien hallintaa, eli jatkuvaa suunnittelua, 

toimeenpanoa ja valvontaa (Ruuska 2005, s. 123). 

 

PK-yrityksissä projektipäällikön rooli korostuu. Projektipäällikkö voi joutua toimimaan 

projektitehtävien lisäksi samanaikaisesti linjaorganisaation johtajana, tai johtaa useaa 

projektia samanaikaisesti. PK-yritysten projektipäälliköillä on luonnollisesti myös 

paljon niukemmat resurssit käytössä. Toisaalta ihmisten huomioon ottaminen ja heidän 

kanssaan kommunikointi on helpompaa. Koska projektien merkitykset PK-yrityksille 

ovat usein suuria, esiintyy myös ylemmän johdon sekaantumista projektiasioihin isoja 

yrityksiä enemmän. (Kerzner 1992, s. 470 - 471) 

 

3.1.4 Projektin ositus WBS-menetelmällä 
 

”Suurten projektien johtamisen keskeiseksi työkaluksi on kehitetty projektinositus”, 

jonka englanninkielisenä nimenä käytetään ”Work Breakdown Structure” (WBS) (Pelin, 

1990, s. 79).  Perus idea WBS:n takana on yksinkertainen: monimutkainen tehtävä 

jaetaan useisiin pienempiin osiin, kuten liitteestä 2 ilmenee. (Lewis 1997, s. 37 - 38).  

 

Projektin ositus voidaan aloittaa kuvan 14 mukaisesti ylhäältä alaspäin, paloittelemalla 

projekti pääosiinsa (osaprojekteihin), jonka jälkeen nämä paloitellaan loogisiin 

osioihinsa. Prosessia jatketaan kunnes projekti on jaettu osiin, joita ei voida enää jakaa 

pienempiin. (Lewis 1997, s. 39). Schwalben (2009, s. 120 - 121) mukaan projektin 

ositukseen voidaan käyttää ylhäältä alaspäin menetelmän lisäksi: alhaalta ylös 

menetelmää, analogiamenetelmää, mielikarttamenetelmää tai käyttämällä 

suuntaviivamenetelmää. 

 



 

27 
 

 

Kuva 14. Esimerkki hierarkkisesta projektinosituksesta (Wysocki et al. 1995, s. 118). 

 

Pelin (1990, s. 81) antaa neljä eri menetelmää projektin osituksen perustaksi: 

rakenteellisen osituksen, työlajimukaisen osituksen, vaiheittaisen osituksen ja 

järjestelmiin osittamisen. Vaiheittaisessa osituksessa projekti jaetaan peräkkäisiin 

vaiheisiin, joka jakaa projektin ajallisesti (Pelin 1990, s. 81). Rakenteellisessa 

osituksessa projekti pilkotaan fyysisiin osiinsa, joka muistuttaa osaluettelon laatimista 

(Pelin 1990, s. 81). Wysocki et al. (1995, s. 116) mukaan rakenteellista ositusta 

käytetään yleensä kun projektissa rakennetaan jotain. Työlajien mukaisessa 

osittamisessa projekti ositetaan työlajien mukaisesti, esimerkiksi projektihallinto, 

asennustyöt tai laitesuunnittelu. (Pelin 1990, s. 82). 

 

Projektin pienintä elementtiä, jota ei voida osittaa, kutsutaan työpaketiksi (work 

package) (Schwalbe 2009, s. 118). Pelinin (1990, s. 92) mukaan työpaketin sisältö on 

määriteltävä, ja sille on annettava WBS-koodi, jolla työpaketit voidaan erottaa toisistaan 

esim. tietokoneohjelmissa. Schwalben (2009, s. 119) mukaan työpaketti määrittää sen, 

millä tasolla projektipäällikkö pystyy valvomaan ja hallitsemaan projektia. 

3.1.5 Projektin aikasuunnittelu 
 
Wysocki et al. (1995, s. 132) mukaan vaikka projektin työmääräarvioinnilla pyritään 

arvioimaan projektin jokaisen tehtävän kesto mahdollisimman tarkasti, on se aina arvio 
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joka tarkentuu projektin edetessä. Työmäärien arviointiin on olemassa useita eri 

menetelmiä. Wysocki et al. (1995, s.134 - 136) antaa viisi erilaista menetelmää: 

 
• Arviointi samanlaisia tehtäviä apuna käyttäen. 

• Vanhojen projektien tietoja apuna käyttäen. 

• Konsulttien / asiantuntijoiden neuvoa apuna käyttäen. 

• Deplhi-menetelmää käyttäen. 

• Kolmen pisteen tekniikkaa käyttäen. (PERT). 

 

Delphi-menetelmä on ryhmäarviointimenetelmä, jossa eri ryhmät arvioivat tehtävän 

työmäärän keston. Seuraavassa vaiheessa ryhmille esitetään muiden ryhmien arviot ja 

niiden perustelut, jonka jälkeen jokainen ryhmä voi tarkentaa omaa arviotaan. 

Kolmannessa vaiheessa arvioita tarkennetaan edelleen ja lopuksi työn kestoksi lasketaan 

ryhmien kolmannen arvauksen keskiarvo. (Wysocki, et al. 1995, s.136) 

 

Kolmen pisteen eli PERT-menetelmässä (program evaluation and review tecnique) 

laskennassa huomioidaan optimistinen-, pessimistinen- ja todennäköisin työmääräarvio, 

joista lasketaan painotettu keskiarvo (Ruuska 2005, s. 67): 

 

 

 

Kuva 15. PERT menetelmä työmäärän laskemiseen (Ruuska 2005, s. 67). 

 

Työmäärän arvioinnissa voidaan käyttää myös alihankkijoilta pyydettyjä tarjouksia eri 

töistä, joissa on yleensä kerrottu millä menetelmällä tehty työmääräarvio on laadittu 

(Kettunen 2009, s. 105). Työmääräarvioinnissa kannattaa varautua eri ihmisten erilaisiin 
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taitotasoihin, odottamattomien tapahtumien ilmaantumiseen, työajan tehokkuuteen, sekä 

työssä tehdyt virheisiin ja väärinymmärryksiin (Wysocki et al. 1995, s.132). 

 

Työn tuottavuudella on kuitenkin merkittävä vaikutus projektin läpiviemiseen 

tarvittavien työtuntien määrään. Työn tuottavuutta voidaan arvioida määrittelemällä 

aluekohtaiset perus-tuottavuudet, joita korjataan vastaamaan kyseessä olevan projektin 

erityisvaatimuksia. Työn tuottavuuteen vaikuttavat mm. työskentelyolosuhteet, 

viikoittainen työaika, projektin koko ja monimutkaisuus sekä projektin alueella 

vallitseva taloudellinen toimeliaisuus. (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 41 - 42). 

 

Koska projektin työmäärien arviointi ei kerro, kuinka paljon kalenteriaikaa projektin 

läpivienti vaatii, tarvitaan tarkempaa analysointia aikataulun sisäisistä riippuvuuksista 

(Kettunen 2009, s. 73). Verkkoanalyysi on yleisnimike, jota käytetään kuvaamaan 

projektin tehtäviä, niiden suoritusjärjestystä, ja niiden välisiä riippuvuuksia (Ruuska 

2005, s. 174). ”Toimintaverkko (kuva 16) on graafinen kuvausmenetelmä, jolla 

esitetään tehtävät, tapahtumat ja tehtävien väliset riippuvuudet” (Pelin 1990, s. 115). 

 

 

Kuva 16. Lohkoverkko ja kriittinen polku (Ruuska 2005, s. 175). 
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Kriittinen polku on lohkoverkkokaavion pisin tehtäväketju, joka määrittää projektin 

kokonaiskeston. Yhdenkin kriittisen polun tehtävän myöhästyminen aiheuttaa koko 

projektin myöhästymisen (Wysocki et al. 1995, s. 159 -160). Kokonaispelivaraksi 

kutsutaan sitä aikaväliä, jonka tehtävä voi viivästyä ilman kokoprojektin valmistumisen 

siirtymistä (Pelin, 1990, s. 123).  Vapaa pelivara on taas se aikaväli, jonka sisällä 

tehtävän aloittamista voidaan siirtää vapaasti muiden tehtävien aloittamisen siirtymättä 

(Ruuska 2005, s. 175). 

 

3.1.6 Projektin taloushallinto ja kustannusohjaus 
 
Silfversbergin (2007, s. 104) mukaan on suositeltavaa, että projektin taloushallinto 

voidaan hoitaa organisaation normaalin taloushallintojärjestelmän puitteissa.  Projektin 

budjetin pitäisi noudattaa selkeää kustannuspaikka- ja kustannuslajirakennetta ja joka 

projektissa pitää noudattaa samoja taloushallinnon ja kulujen kirjaamisen tapoja 

(Silfversberg 2007, s. 104). 

 

Pelinin (1990, s. 159) mukaan projektin kustannusohjauksen tehtävä on varmistaa 

taloudellisesti edullinen projektin toteutus. Toimitusprojekteissa kustannusohjauksella 

pyritään pitämään projektin hinta hankintasopimuksen mukaisena, jolloin toimitus 

pysyy taloudellisesti kannattavana. Kustannusohjauksen avulla voidaan toiminnan 

tehostamisen lisäksi kehittää projektissa työskentelevien suunnittelijoiden ja 

projektipäälliköiden kustannustietoisuutta (Ruuska 2005, s.186). 

 

Projektin kustannusohjaukseen sisältyy: kustannusarviointi, projektin budjetointi, 

aikataulun ja kustannusten optimointi, kassavirtalaskelma, kustannusraportointi, 

ohjauspäätökset (Pelin 1990, s.159).  Schwalben (2009, s. 147) mukaan 

kustannusohjauksen tärkeimmät elementit ovat kustannusten arviointi ja budjetointi. 

 

Vaikka kustannusten ohjauksen tarkoituksena on pitää kustannukset kurissa, projektin 

ensisijainen tavoite ei koskaan saa olla kustannusten minimointi, koska projektin 

sisällöllinen tai laadullinen taso voi kärsiä (Ruuska 2005, s.187).  Pelin toteaa että 

projektin toteutusaikataululla ja kustannuksilla on selkeä yhteys: projektin 

minimikustannukset saavutetaan suhteellisen pitkällä aikataululla ja lyhin mahdollinen 
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ajoitus nostaa kustannuksia jyrkästi (Pelin, 1990, s.159). Parhaiten kustannuksiin 

voidaan vaikuttaa projektin alussa, koska silloin tehdään suunnittelupäätöksiä, joilla on 

suurin vaikutus kokonaiskustannuksiin (Ruuska 2005, s.187 - 188). 

3.1.7 Toimitusprojektin sopimukset 
 
Toimitusprojekteissa on useita erityyppisiä sopimusmuotoja hinnoittelun osalta. Kaksi 

päämuotoa ovat: kiinteä hinta tai kulukorvaus. Kulukorvaussopimuksessa tilaaja maksaa 

toimittajan välittömät työ- ja materiaalikustannukset sisältäen yleiskustannus- ja 

liikevoittolisän. Kiinteähintaisessa sopimuksessa toimittaja kantaa suuremman riskin ja 

myy projektin kiinteään hintaan riippumatta toteutuneista kustannuksista. (Costin  2008, 

s. 116 -117) 

 

Kiinteään hintaan tehtyä sopimusta pidetään yleisesti parhaana sekä tilaajan ja 

toimittajan kannalta. Tällöin tilaajan ei tarvitse valvoa toimittajan tehtävien 

kustannuksia ja toimittajalla on korkeampi motivaatio tehtävän työn tehokkaaseen ja 

taloudelliseen suorittamiseen. Haittapuolena projektin kesto voi pidentyä 

sopimusneuvotteluiden vuoksi, tai projektin laatu voi kärsiä jos toimittaja tinkii 

materiaalien laadussa maksimoidessaan voittoaan. (Pellin 1990, s. 162) 

 

Toimitusprojektin sopimushinta voidaan laskea lisäämällä projektin välittömien 

(projektibudjetti) ja välillisten kustannusten summaan haluttu tavoitevoitto ja 

mahdollinen arvonlisävero. Välittömiin kustannuksiin lasketaan työ-, materiaali, laite- 

ja alihankintakustannukset. Välilliset kustannukset sisältävät tuotekehitys- hallinto- 

kiinteistö- ja pääomakustannuksia. (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 10) 

 

Projektista ja toteuttajan organisaatiosta riippuen voidaan projektin osia antaa 

ulkopuolisten yritysten tehtäväksi. Tällöin kunkin osapuolten tehtävät on rajattava 

täsmällisillä sopimuksilla. Kunnollisen vertailun saamiseksi tarjous kannattaa pyytää 

vähintään kolmelta eri toimittajalta. (Pelin 1995, s. 206 & 209) 

3.2 Projektin kustannusarvio 
 
AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) määrittelee 

kustannusten arvioinnin ennustamisprosessiksi, jossa määritetään niiden resurssien hinta 
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ja kustannukset, jotka tarvitaan investointivaihtoehdossa, tehtävässä tai projektissa 

(Costin 2008, s. 183). Lyhyemmin sanottuna projektin kustannusten arvioinnissa 

estimoidaan projektin suorittamiseksi tarvittujen resurssien hinta (Schwalbe 2009, s. 

147).  

 

Projektin kustannusarvio on luettelonomainen laskema projektiin sisältyvien töiden 

kustannuksista (Pelin 1990, s. 172). Projektin kustannusarvioinnissa voidaan tehdä jako 

projektin välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset kattavat 

laitteiden ja materiaalin oston, sekä niiden asentamisen työkustannukset. Välillisiin 

kustannuksiin kuuluvat taas kaikki varsinaiseen asennustoimintaan liittymättömät 

kustannukset, esimerkiksi työnjohto, työvälineet, vakuutukset, yms. (Kärri & Uusi-

Rauva 2003, s.18). 

 

Schwalbe (2009, s. 147 - 148) antaa kolme yleisesti käytössä olevaa menetelmää 

kustannusten arviointiin: 

• Analoginen -menetelmä (ylhäältä alas). Tässä menetelmässä kustannusten 

arviointi perustuu samanlaiseen aiemmin läpikäytyyn projektiin, joka on uuden 

projektin kustannusten arvioinnin perusta. Mitä lähempänä projektit ovat 

toisiaan, sitä tarkempia arviot ovat. 

• Alhaalta ylös -menetelmässä arvioidaan ensiksi projektin jokaisen tehtävän 

kustannukset, jotka sitten lasketaan yhteen. Menetelmän tarkkuus riippuu 

projektiosituksen ja jokaisen tehtävän kustannusten tarkkuudesta.  

• Parametrisessä mallinnusmenetelmässä käytetään matemaattisia malleja 

kustannusten arviointiin. (Esim. hinta / neliö). Menetelmän tarkkuus paranee jos, 

historiatietoja on saatavissa vastaavanlaisista projekteista. 

Käytännön tutkimusten mukaan Schwalben esittämien menetelmien käyttö esimerkiksi 

tietojärjestelmäprojekteissa parantaa kustannusarvioinnin tarkkuutta (Henry et al. 2007, 

s. 601 - 602 & 606). 
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Pelinin (1990, s. 168) mukaan alhaalta ylöspäin menetelmää käytettäessä on 

kustannusten kohdistamisessa kaksi vaihtoehtoa: 

• kustannukset voidaan kohdistaa suoraan työpakettiin (esim. työ- ja 

materiaalikustannukset). 

• Kustannukset, joita ei voida kohdistaa suoraan työpakettiin käsitellään 

yleiskustannuksina (esim. vuokrat, hallinnolliset kustannukset). 

Tämän lisäksi eritellään seurattavat kustannuslajit, joita ovat esimerkiksi: 

materiaalikustannukset, ostot, tuntipalkat, kuukausipalkat, pääomakustannukset.  

Määrittelemällä em. kustannuksille oma kustannuslajikoodi, saadaan yhteenvetoja 

poikittaisesti kaikista työpaketeista. Tämän kuvaamiseen voidaan käyttää tilikarttaa. 

(Pelin, 1990, s. 169) 

 

Pelinin (1990, s.165) mukaan kustannusten arviointi tarkentuu vaiheittain tyypillisesti 

kuvan 17 mukaisesti kolmessa portaassa: alustava kustannusarvio, peruskustannusarvio 

ja lopullinen kustannusarvio. Lopullinen kustannusarvio laaditaan vasta, kun 

suunnitelmat projektin läpiviemiseksi ovat lähes valmiina (Pelin, 1990, s. 166).  

Kustannusten arvioinnin tarkkuus on usein kriittinen tekijä projektin toteutumiseen 

aikataulussa ja suunnitellussa budjetissa (Henry et al. 2007, s. 598). 

 

 

Kuva 17. Kustannusarvioiden virherajat (Pelin 1990, s.166). 
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Määrälaskentamenetelmällä voidaan laskea suhteellisen tarkka (+-5 %) projektin 

kustannusarvio. Menetelmän pohjana käytetään yksityiskohtaisia teknisiä suunnitelmia. 

Kone-, laite- ja materiaalitarve selvitetään piirustusten ja erittelyjen perusteella ja 

hinnoitellaan ajantasaisen kustannustiedon tai toimittajien tarjousten perusteella. 

Suunnittelu-, valvonta- asennus- ja muut työkustannukset arvioidaan tarkkojen 

tuntikustannusten, työn tuottavuuden ja tuntilaskelmien avulla. Kallista ja hidasta 

määrälaskentaa käytetään usein insinööritoimistoissa arvioiden tarkkuusvaatimusten 

takia.  (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 29) 

 

Schwalben (2009, s.147) mukaan on tärkeää kirjata ylös kustannusarvioiden tekoon 

käytettyjen lähtötietojen tukitiedot joita ovat mm. laskentamenetelmät ja 

kustannusarvion teossa tehdyt oletukset. Lewis (1997, s. 47) antaa ohjeet arvioiden 

tukitietojen dokumentointiin: 

• Laskelmien todennäköinen toleranssi on esitettävä. 

• On kerrottava miten arvio on tehty ja mitä oletuksia siinä on käytetty. 

• On määritettävä tekijät, jotka voivat vaikuttaa arvioiden paikkaansa pitävyyteen 

pitemmällä aika välillä. 

Kustannusarvioiden avulla voidaan eri projektivaihtoehtoja verrata toisiinsa, sekä 

vanhoihin projekteihin. Vertailussa tulee ottaa huomioon hintoihin vaikuttavat tekijät, 

kuten inflaatio, projektin tyyppi, projektin paikka, yms. Mikäli vertailun perusteella 

arvioitava projekti näyttää kalliilta, voidaan tutkia voidaanko projektin määritelmää tai 

kustannusrakennetta muuttaa. (Costin 2008, s. 184) 

 

Costinin (2008, s. 184 - 185) mukaan tärkeimmät tekijät kustannusarvioiden 

tarkkuuteen ovat: kustannusarvioinnissa käytetyn tiedon laatu ja kattavuus, sekä 

kustannusarvion tekijän kokemus ja arviointikyky. Lewisin (1997, s. 48) mukaan 

kustannusten arviointi pitäisi aina perustua kokemukseen ja siinä pitäisi ottaa huomioon 

yksittäisten tehtävien tekijät. Henry et al. (2007, s. 602) tutkimusten mukaan (kuva 18) 

projektitiimin hyödyntäminen projektin kustannusarvioinnissa parantaa projektin 

kustannusten ja aikataulujen arviointia. Myös projektin asettajan alustavien 

arvioiden tarkkuus sekä projektipäällikön kokemus parantavat projektin 

kustannusarvioinnin tarkkuutta (Henry et al. 2007, s. 602 - 603). 
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Kuva 18. Kustannusarvioinnin onnistumiseen vaikuttavat seikat (Henry et al. 2007, s. 

601). 

 

Kerznerin (1992, s. 724) monet yritykset pyrkivät standardisoimaan 

kustannustenarviointiprosessia luomalla yritykselle kustannustenarvioinnin ohjekirjan 

liitteen 3 mukaisesti. Arvioinnin ohjekirjat toimivat parhaiten toistuvissa tehtävissä, 

joissa voidaan käyttää olemassa olevia arvioita muutettuna tehtävän vaikeuden 

kertoimella (Kerzner 1992, s. 725). Mitä tarkemmaksi kustannusarvioita laaditaan, sen 

kalliimmaksi niiden laatiminen tulee. Joten kustannusarvioinnissa kannattaa verrata 

arvion tarkentamisen kustannuksia sen tuottamaan hyötyyn, sekä arvioimaan 

epätarkkuudesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 

33).  

3.3 Kustannusten budjetointi ja kassavirtakaavio 
 
Budjetti on kokoelma virallisia taloudellisia dokumentteja, joista selviää oletetut tuotot 

ja kustannukset, kuin myös kaikki muut odotettavissa olevat toiminnalliset ja 

taloudelliset liiketapahtumat tulevaisuudessa tapahtuvalla aikavälillä (Morse et al. 1991, 

s. 222). Projektin budjetoinnissa projektin arvioidut kustannukset jaetaan projektin 
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keston ajaksi. Projektibudjetti on ohjeviiva, johon projektin edistymistä ja syntyneitä 

kustannuksia verrataan (Schwalbe 2009, s. 151).  

 

Projektibudjetti on aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma, jonka 

laatiminen edellyttää että projektin tehtävien suoritusjärjestys on analysoitu ja 

projektiaikataulu on valmis (Pelin 1990, s. 172).  Ideaalisesti se on kiinteä koko 

projektin ajan (Costin 2008, s. 189). Projektibudjetissa kuvataan tyypillisesti vain 

projektin menot (kustannusbudjetti) ja tulot voidaan esittää erillisessä 

kassavirtakaaviossa. Projektibudjetti laaditaan yleensä kalenterivuosien mukaan 

kuukausittain. (Pelin 1990, s. 172).  Projektibudjetin eri osia pitäisi pystyä muuttamaan 

tarpeen mukaan, mikäli projektissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat projektin 

budjetointiin. Mikäli projektin tavoite kuitenkin pysyy entisenä, ei budjetin sisäisiä 

muutoksia tarvitse välttämättä hyväksyttää projektin asettajalta (Costin 2008, s. 200). 

 

Projektin budjetti kannattaa yleensä laatia projektin sisäisen logiikan mukaisesti. Jos 

projekti koostuu useasta osaprojektista, voidaan ne eritellä omiksi 

kustannuspaikoikseen.  Projektin kokonaisbudjetti (kuva 19) muodostuu tällöin 

osaprojektien toimintabudjeteista sekä projektin yleishallintoon varatuista 

hallinnollisista kustannuksista  (Silfverberg 2007, s. 90). Projektin pääasiallinen budjetti 

voidaan esittää siten, että jokaiselle projektin työpaketille on vastaava tilinsä (Costin, 

2008, s. 190). Budjetoinnin onnistumisen kannalta budjetoinnissa käytetyt ennusteet 

tulevat olla luotettavia (Åkerberg 2006, s. 41). 

 

 

Kuva 19. Projektibudjetin kustannuspaikkajako (Silfverberg 2007,  s. 91). 
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Projektin kustannukset voidaan tyypillisesti jakaa neljään osaan: välittömät 

työkustannukset, kiinteät kustannukset, työntekijöiden sivukustannukset ja muut 

kustannukset. Välittömät työkustannukset voidaan laskea kertomalla työntekijöiden 

tuntipalkka työajalla joka on suunniteltu projektiin kuluvan. Työntekijöiden sivukulut 

voidaan liittää suoraan välittömiin työkustannuksiin tai laskea erillisenä eränä. (Frame, 

1995, s. 185) 

 

Kiinteiden kustannusten määrittely riippuu organisaatiosta, kuten myös niiden 

laskutapa. Ne voidaan esimerkiksi suhteuttaa työmäärien tai työkustannusten mukaan. 

Projektin muut kustannukset sisältävät kulueriä, jotka eivät ole organisaatiolle tavallisia, 

vaan aiheutuvat selkeästi projektista: projektin matkakustannukset, erityislaitteiden ja 

materiaalin osto, konsulttipalkkiot (Frame, 1995, s. 185). Silfverberg (2007, s. 91 - 92) 

esittää oman näkemyksensä projektien kustannusten jaottelusta liitteessä 4. 

 

Kassavirtakaavio (kuva 20) taas summaa kaikki tulot ja menot, jotka oletetaan 

tapahtuvat budjetin aikavälillä. Kassavirtakaavio näyttää rahaliikenteen alijäämät ja 

ylijäämät jotka oletetaan tapahtuvan jokaisen budjettijakson lopussa, esimerkiksi joka 

kuukauden lopussa. Tätä tietoa käytetään ennustamaan lainan tarvetta, lainan 

maksamista, ja investointeja varten (Morse et al., 1991, s. 239). Åkerbergin (2006, s. 

42) mukaan kassavirta on myös merkittävä yrityksen taloutta kuvaava mittari. 

 

 

Kuva 20. Kassavirtakaavio (Mian 2002, s. 34 & 86). 
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Atkinsonin ja Kaplanin (2004, s. 419) mukaan kassavirtakaavio jakautuu kuvan 20 

mukaisesti kolmeen osaan: 

• Yritykseen sisään virtaavat rahamäärät myynneistä. 

• Yrityksestä ulosvirtaavat rahamäärät joustavien resurssien aiheuttamista 

kustannuksista jotka on hankittu lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tuotteiden 

valmistamiseen. 

• Rahoitustoiminnan tulokset. 

• Nettokassavirta lasketaan vähentämällä yrityksen saamista rahoista yrityksen 

maksamat rahat.  

Framen (1995, s. 183) mukaan budjetoinnin onnistumisella on suuri merkitys projektia 

toteuttavan organisaation toimintaan.  Mikäli projekti on toimitusprojekti, 

budjettiylitykset voivat johtaa oikeudenkäynteihin, sakkoihin ja taloudellisiin 

tappioihin. Mikäli projekti on taas sisäisesti rahoitettu, voivat budjettiylitykset johtaa 

organisaation rajallisten resurssien tuhlaamiseen (Frame 1995, s. 183).  

3.4 Kustannusvalvonta 

3.4.1 Kustannusvalvonnan periaatteet ja tarkoitus 
 
 
Kustannusvalvonnalla havaitaan erot budjetin ja toteutuneiden kustannusten välillä 

(Pelin, 1990, s. 175) ja varmistutaan myös, että projekti pysyy kilpailukykyisenä (Costin 

2008, s. 181). Kustannusvalvonta käsittää projektin kustannustehokkuuden mittaamisen, 

projektikustannusten kohdistamisen valvonnan sekä kustannusraportoinnin tuottamisen 

projektin ohjausryhmälle (Schwalbe 2009, s. 257). Kärrin ja Uusi-Rauvan (2003, s. 45) 

mukaan projektin kustannusvalvonta on kiinnostunut pääosin kahdesta seikasta: 

kertyneistä kustannuksista ja kyseisellä työpanoksella saavutetuista projektin 

etenemisestä. 

 

Projektin edistymisen seurannan ja muutosten hallinnan kannalta järjestelmien täytyy 

pystyä: mittamaan käytetyt resurssit, mittamaan projektin tila ja eteneminen, 

vertaamaan mittauksia ennusteisiin ja standardeihin, tarjoamaan lähtökohdat 

poikkeamien määritykselle ja uudelleen suunnitteluun (Kezner, 1992, s. 803).  Pelinin 
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(1990, s. 179) mukaan projektin kustannusvalvontaan liittyy yleensä 

tuntiraportointijärjestelmä. Se palvelee palkanlaskentaa ja antaa projektin 

työkustannukset omista resursseista. Tämän lisäksi se kerää työmääräarvioinnin 

kehittämiseen tarvittavaa tietoa (Pelin, 1990, s. 179 - 180). 

 

Projektin kustannusvalvonta ei ole luonteeltaan liikekirjanpidon kaltaista, taaksepäin 

katsovaa ja tarkkaa, vaan kustannukset kirjataan jo silloin, kun niiden aiheuttamisesta 

on tehty päätös (= sitoutuneet kustannukset). Näin ollen projektin kustannusvalvonnan 

painopiste on ennakoimisessa ja toimenpiteisiin ohjaamisessa (Pelin 1990, s. 160).  

Kustannusvalvonnalla pyritäänkin korjaamaan virheet ”ennen kuin se on liian 

myöhäistä” (Kezner 1992, s. 801). Tästä syystä projektin kustannusraportoinnin ja 

valvonnan tulee olla: säännöllistä, tuoretta tietoa sisältävää, kaikki kustannukset 

kattavaa ja ohjaavaa (Pelin, 1990, s. 175).  Kustannuksiin pystytään vaikuttamaan 

parhaiten projektin alkuvaiheessa, ja vaikutusmahdollisuudet vähenevät projektin 

edetessä kuten kuva 21 havainnollistaa. (Kerzner 1992, s. 807). 

 

Kuva 21. Kustannuksiin vaikuttaminen (Kerzner 1992, s. 808). 

 

Kustannukset, jotka on laskutettu ja maksettu ja kustannukset jotka ovat laskutettu, 

mutta maksamatta sekä tarkasteluajanjaksolla aiheutetut laskuttamattomat ja 

maksamattomat kustannukset muodostavat yhdessä aiheutetut kustannukset (incurred 

costs). Projektipäällikön vastuulla on seurata näitä aiheutettuja kustannuksia ja 
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raportoida niistä projektin johtoryhmälle.  Hänen haasteenaan onkin kustannustietojen 

ajantasainen kerääminen. (Costin 2008, s. 205) 

3.4.2 Kustannustietojen kerääminen 
 
Tehokkaan kustannusohjauksen yleisin ongelma on kustannuslaskennan suunnittelu- ja 

seurantatietojen riittävän luotettava ja ajantasainen keruu. Lopputulos on korkeintaan 

yhtä luotettava kuin lähtötiedot. Projektin ennakoiva ohjaaminen ja korjaavien 

toimenpiteiden onnistuminen edellyttävät, että tietoa kustannuksiin vaikuttavista 

tapahtumista saadaan riittävän ajoissa (Ruuska, 2005, s.188). 

 

Pelinin (1990, s.160) mukaan projektin kustannusvalvonnassa pyritään saamaan tieto 

tapahtumista niin aikaisin, että korjaustoimille jää aikaa. Tästä syystä kustannukset 

kirjataan jo silloin, kun niiden aiheuttamisesta on tehty päätös eli seurataan ns. sidottuja 

kustannuksia. (Pelin, 1990, s. 160) Näin kustannusraportointiin saadaan nopeutta ja 

ennakointia.” Kustannus on sidottu silloin, kun siitä on sopimus jossa on määritelty 

hinta ja toimitusaika” (Pelin, 1990, s. 175). 

 

Pellisen (2003, s. 73) mukaan kustannustapahtumien kirjautuessa tietokantaan kukin 

tapahtuma sisältää seuraavat perusasiat: 

• tuotantotekijän tyyppi 

• osasto 

• kustannuskohde 

• tuotannontekijän määrä 

• kustannus. 

Kustannusten rekisteröinnissä kustannuskohteittain pyritään jatkuvasti noudattamaan 

seuraavia yleisiä periaatteita 1) pyritään välttämään kustannusten jakamista; 2) saamaan 

mukaan mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa; 3) pitämään tietojenkäsittelyn 

kustannukset pieninä. Tapahtuma pyritään kohdistamaan niin yksityiskohtaiselle tasolle 

hierarkiassa kuin kustannuksia eri kohteiden kesken jakamatta on mahdollista kuvan 22 

mukaisesti. (Pellinen 2003, s. 74).   
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Kuva 22. Laskentakohteiden hierarkiat (Pellinen 2003, s. 75). 

 

Kustannustietokannan tiedon sisältämä arvo paranee, mitä hienojakoisemmaksi 

tilihierarkia on järjestetty. Mitä vähemmän hierarkiaa sisältyy portaita, sitä 

todennäköisemmin kustannuksia joudutaan rekisteröimään kaikista yleisimmälle tasolle. 

Ja mitä vähemmän tietoa rekisteröintivaiheessa on eritelty, sitä virhesietoisemmaksi ja 

edullisemmaksi järjestelmän ylläpito muodostuu, kuitenkin päätöksenteon laadun 

kärsiessä. (Pellinen 2003, s. 77). 

 

Mekanismit projektien kustannustietojen (mm. tuntilistat, laskut) keräämiselle ja 

prosessoinnille tulee hyväksyttää yrityksen laskentatoimella. Tärkein periaatekysymys: 

mitkä kustannukset tullaan kirjaamaan projektille, on sovittava ennen projektin 

käynnistämistä (Costin 2008, s. 197 - 198). Pelin (1990, s. 174) ehdottaa 

kustannusraportoinnin viiveen pienentämiseksi laskujen välittämistä projektipäällikölle 

hyväksyttäviksi ennen laskun käsittelyä. Projektipäällikkö siirtää kustannustiedon 

projektin kustannusraporttiin (Pelin, 1990, s.174). ”Tuntiraportoinnin suurimmat virheet 

liittyvät ihmisten toimintaan: On varmistettava että kaikki kyseisen projektin työtunnit 

todella raportoidaan projektille, eikä projektille raportoida siihen kuulumattomia töitä” 

(Pelin, 1990, s. 179 - 180). 
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Projektipäällikön vastuulla on varmistaa jokaisen laskun osalta, että ne ovat 

projektisopimusten mukaan hyväksyttävissä olevia. Esim. alihankkijalle maksettavien 

laskujen kumulatiivinen summa ei saisi ylittää urakkasopimuksessa ollutta hintaa, ellei 

toisin sovita. Projektipäällikön vastuulla on myös menetelmien kehittäminen 

aiheutuneiden, mutta maksamattomien kustannusten keräämiseen ja arviointiin. (Costin 

2008, s. 205) 

3.4.3 Projektin taloudellisen ja ajallisen edistymisen arviointi 

Ajallisen edistymisen arviointi 
 
Lewisin (1997, s. 83) mukaan projektinhallinnan yksi vaikeimmista asioista on tehdyn 

työn ja sitä myötä projektin etenemisen mittaaminen. Tätä ei saa kuitenkaan 

laiminlyödä sen vaikeudesta huolimatta, koska ilman projektin enenemisen mittausta, 

projektinhallinta on mahdotonta (Lewis 1997, s.8 3). Forsberg et al. (2003, s. 261) 

antavat neljä vaihtoehtoa työn edistymisen mittaamiseen: 0-100, 50-50, prosenttiarvio  

ja tosiaikainen. 0-100 vaihtoehdossa työ lasketaan valmiiksi vasta kunnes se on täysin 

valmis. 50-50 vaihtoehdossa työstä lasketaan 50 % tehdyksi heti  projektin alussa, ja 

loput 50 % kun se on tosiasiallisesti valmis (Forsberg et al. 2003, s. 261). 

 

Tehdyn työn mittaamisen apuna voidaan käyttää valmiusastetta (prosenttiarvio), jos 

projekti on tarkoituksenmukaisesti ositettu (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 47). Kärri & 

Uusi-Rauva (2003. s. 47) esittävät esimerkkinä käytännössä toimivasta tavasta arvioida 

valmiusastetta viiden valmiusluokan (0/25/50/75/100 %) käyttämisen. Lewis (1997, s. 

93 – 94) varoittaa kuitenkin siitä, että yleensä suurimmat ongelmat tehtävän suorituksen 

kannalta kohdataan vasta tehtävän loppuvaiheessa. Tästä syystä yleensä viimeiset 

työvaiheet vievät suhteessa eniten aikaa (Lewis 1997, s. 93 – 94).  

Kumulatiivinen kustannuskäyrä (S-käyrä) 
 
Projektin ajallisen ja taloudellisen arviointiin on perinteisesti käytetty tehdyn työn 

rahamääräistä arvoa mittarina, jota verrataan budjetoituihin arvoihin. Tällöin voidaan 

määritellä aikataulu- ja kustannuserot niin kumulatiivisesti kuin eri ajanjaksoissa 

(Wysocki et al. 1995, s. 221). S-käyrä on työkalu jolla voidaan havainnollistaa projektin 

etenemistä (Wysocki et al. 1995, s. 48). Niiden avulla esitetään projektin etenemisen 

lähtökohta perustuen projektin suunnitteluun. Käyttäen projektin alkuperäisten 
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suunnitelmien mukaista käyrää referenssinä, voidaan projektin etenemistä verrata 

rahamääräisesti tai työtunneittain toteutuneiden arvojen käyrää vasten (Wysocki et al. 

1995, s. 221). 

 

S-käyrät voidaan luoda lisäämällä kuukausittaiset menot kumulatiivisesti tietyin 

aikavälein. Tällöin käyrän korkeus ilmaisee kokonaiskustannusten tason tietyllä ajan 

hetkellä, kuten kuvasta 23 voidaan todeta. Suunniteltujen- ja toteutuneiden arvojen s-

käyrien korkeuden erotus ilmaisee rahamääräisen varianssin tietyllä ajan hetkellä 

(Frame 1995, s. 188). Menetelmän ongelma on usein se, että projekti näyttää alittavan 

budjetin vain siksi, että työt ovat jäljessä aikataulustaan (Wysocki et al. 1995, s. 221).  

S-käyrä ei reagoi projektin valmistumisen kannalta vähäisiin poikkeamiin, eli se ei 

kykene tunnistamaan pienten poikkeamisen joukosta projektin kannalta merkittäviä 

ongelmia (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 47). 

 

 

Kuva 23. Kumulatiivinen kustannuskäyrä eli S-käyrä (Frame 1995, s. 189). 

Tuloksen arvo menetelmä 
 
Pelinin (1990, s, 185) mukaan paremman aika ja kustannusseurannan yhdistämiseksi on 

Yhdysvalloissa kehitetty lähes standardin luonteen saanut menetelmä: Cost and 

Schedule Control Systems Criteria (C/SCSC). Menetelmän perusideana on siirtää 

seuranta toteutuneista kustannuksista todella tehdyn työn kustannusten seurantaan. 

Menetelmän suomalainen nimitys on tuloksen arvo -menetelmä (Pelin, 1990, s, 185). 
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Tuloksen arvo -menetelmä on tekniikka, joka yhdistää budjetin, ajan ja kustannustiedon 

yhteen.  Menetelmän avulla voidaan mitata kuinka hyvin projekti noudattaa tavoitteita, 

aikataulua ja budjettia vertailemalla todellista kustannustietoa suunnitelmiin (Schwalbe 

2009, s. 295). Tuloksen arvo saadaan laskemalla päivitetystä aikataulusta 

valmistuneiden tehtävien / tehtävien osien alkuperäisen budjetin mukaiset kustannukset. 

Vertaamalla tätä suuretta budjettiin ja toteutuneisiin kustannuksiin saadaan laskettua 

aikataulu- ja kustannuserot (Pelin 1990, s. 190). 

 

Kustannuseron etumerkki kuvaa poikkeamien suuntaa. Positiiviset arvot osoittavat 

projektin olevan aikataulussa tai toteutumassa alle suunniteltujen kustannusten, kun taas 

negatiiviset arvot osoittavat projektin olevan myöhässä tai yli suunnitellun budjetin 

(Kärri & Uusi-Rauva, s. 50). Kuva 24 tiivistää poikkeamien suunnan merkityksen 

yhteen taulukkoon. 

 

 

Kuva 24. Aikataulueron ja kustannuseron havainnollistaminen (Pelin 1995, s. 192). 

 

Tuloksen arvo -menetelmässä syntyneet erot havainnollistetaan usein kaaviokuvalla, 

esimerkiksi kuvan 25 mukaisesti. Yleensä taulukoiden pohjana on projektin budjetoidut 

kustannukset, jotka esitetään taulukossa kumulatiivisesti projektin keston suhteen 

(Lewis 1997, s.86). Koska se perustuu suoraan projektin aikatauluun, se edustaa 

projektin suunniteltua edistymistä. Sitä verrataan toteutuneisiin arvoihin, kuten tehdyn 

työn budjetoituihin kustannuksiin ja toteutuneisiin kustannuksiin (Lewis 1997, s. 88). 
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Kuva 25. Tuloksen arvo menetelmä (Wyscoki et al. 1995, s. 224 - 225). 

 

Eri projekteja vertailtaessa voidaan laskea kustannuseroindeksi ja aikataulueroindeksi, 

suhdeluku, jolla absoluuttinen ero suhteutetaan projektin kustannuksiin. 

Kustannuseroindeksi (CVI) lasketaan jakamalla kustannusero tehdyn työn 

budjetoiduilla kustannuksilla. Aikataulueroindeksi (SVI) taas lasketaan jakamalla 

aikatauluero alkuperäisellä budjetilla.  Kuvassa 26 on esitetty esimerkki projektin 

trendin esittämisestä kustannuseroindeksin ja aikataulueroindeksin avulla. (Pelin, 1990, 

s 190 - 191) 

 

 

Kuva 26. Projektin trendin esittäminen kustannuseroindeksin ja aikataulueroindeksin 

avulla (Pelin 1990, s. 192 - 193). 
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Projektin kustannustehokkuusindeksi lasketaan jakamalla tehdyn työn budjetoidut 

kustannukset (BCWP) toteutuneilla kustannuksilla (ACWP). 

Aikataulutehokkuusindeksi taas lasketaan jakamalla tehdyn työn budjetoidut 

kustannukset (BCWP) budjetoiduilla kustannuksilla (BCWS). Projektin lopullisten 

kustannusten ennuste (EAC) voidaan laskea jakamalla projektin kokonaisbudjetti 

(BAC) kustannustehokkuusindeksillä (CPI). Tämä on ennustettu kokonaissumma, jonka 

projekti tulee maksamaan sen loputtua, mikäli suoritustaso säilyy samana (Schwalbe 

2009, s.257 - 258). Projektin lopullisten kustannusten ennuste lasketaan yleensä 

kuukausittain, tai mikäli projektissa tapahtuu joku merkittävä muutos (Kezner 1992, s. 

825). Taulukossa 2 on esitetty tuloksen arvo menetelmässä käytetyt laskukaavat. 

 

Taulukko 2. Tuloksen arvo menetelmän laskukaavat (Lewis 1997, s. 86 & Pelin 1990, s. 

190 & Schwalbe 2009, s. 256 - 258 & Wysocki et al 1995, s. 226).  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

3.5 Poikkeamiin reagointi ja raportointi 
 

Jos projektin kustannus- ja aikataulupoikkeamat ovat organisaation määrittelemissä 

rajoissa, ne eivät aiheuta toimenpiteitä (Kezner 1992, s. 835). Hyväksyttävät aikataulu- 

ja kustannuspoikkeamat riippuvat täysin projektin luonteesta. Esimerkiksi hyvin 

määritellyssä rakennustyössä varianssin suuruusluokka on kolmesta viiteen prosenttiin 

suuntaansa, kun taas tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä +-10-15 %. Jokaisen 
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organisaation on itse määriteltävä hyväksyttävät toleranssit poikkeuksien sietämiselle 

kokemuksen avulla (Lewis 1997, s. 95).   

Käytännön kannalta projektin poikkeamia on aina hallittava. Pienet tapahtumat voivat 

johtaa ongelmiin, joilla on merkittävä vaikutus projektin etenemiseen. Tästä syystä 

pieniinkin poikkeamiin on reagoitava asianmukaisella vakavuudella. Pienien 

poikkeamien hallitsemisesta ei kannata kuitenkaan viedä liian pitkälle, jolloin 

organisaation joustavuus vaarantuu liiallisen raportoinnin aiheuttaman byrokratian 

kasvun takia. Poikkeamisen satuttua projektiorganisaatiolle on annettava tarpeeksi 

vapautta ongelmien korjaamiseen. (Hällgren 2009, s. 65) 

 

Geraldin tutkimusten mukaan (2010, s. 556) odottamattomien ongelmien kohdatessa 

käytettävien vastatoimien onnistuminen perustuu kolmeen asiaan: herkästi reagoiviin ja 

toimiviin rakenteisiin, hyvään ihmistenväliseen luottamukseen, sekä henkilökunnan 

pätevyyteen. Henkilöstön on jo ennen projektia hyväksyttävä ja ymmärrettävä että 

projekti kohtaa odottamattomia ongelmia sen edetessä, mitä ei huolellisella 

suunnittelulla pystytä välttämään. (Gerald 2010, s. 556) 

 

Jos projektin kustannus- ja aikataulupoikkeamat ovat merkittäviä, silloin tarvitaan 

uudelleen suunnittelua. Uudelleen suunnitteluprosessi vaatii projektin tavoitteiden 

uudelleen määrittelyn ja vakiinnuttamisen työn edetessä. Tämä voi käytännössä 

tarkoittaa kompromissien tekemistä projektin kustannuksissa, aikataulussa tai 

tavoitteissa. Resurssien ollessa rajallisia, niitä täytyy allokoida uusien suunnitelmien 

mukaan, muuten resursseja täytyy lisätä poikkeaman korjaamiseksi (Kezner 1992, s. 

835). Schwalben (2009, s. 257) mukaan projekteilla tulisikin olla 

muutoksenhallintajärjestelmä, joka määrittää toimintatavat poikkeamiin reagoimiseen. 

 

Projektipalaverit ovat tehokas työkalu projektikustannusten hallintaan, koska ihmiset 

suoriutuvat paremmin joutuessaan raportoimaan säännöllisesti aikaansaannoksistaan ja 

tietäessään olevansa niistä vastuussa (Schwalbe 2009, s.258). Kustannuserojen 

raportointi pitäisi olla mahdollisimman lyhyttä ja selkää, koska mitä lyhyempi ja 

ytimekkäämpi raportti on, sitä nopeammin palaute voidaan tehdä ja vastatoimet aloittaa 

(Kezner 1992, s. 833). 
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Projektin raportointijärjestelmän avulla voidaan kerätä ja välittää projektia koskevaa 

informaatiota, jonka perusteella seurataan projektin etenemistä ja tarvittaessa 

reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin.  Hyvän viestintäjärjestelmän keskeinen 

ominaisuus luotettavien toteutumatietojen käsittelyn lisäksi on ennakointi (Ruuska, 

2005, s. 195). Käytössä olevien raportointijärjestelmien tulisi palvella sekä 

projektitoiminnan kokonaisohjausta, että yksittäisten projektien kustannusseurantaa. 

Yksittäisten projektien kustannusraportoinnista ei saisi tulla perusorganisaation muulle 

työajan ja rahankäytön seurannalle rinnakkaista järjestelmää. Kaikilla projekteilla pitäisi 

olla yhtenäiset perusteet, joita kustannusraportoinnissa sovelletaan. (Ruuska, 2005, 

s.189) 

 

Projektin raportoinnissa voidaan hyödyntää grafiikkaa, jonka avulla tieto muutetaan 

paremmin ihmisten ymmärtämään muotoon. Tärkeimmät parametrit projektin graafisen 

raportoinnin osalta ovat: aika, kustannukset ja suorituskyky (Kerzner 1992, s. 705). 

Esimerkiksi kuvan 27 pylväsdiagrammit ovat käytännöllinen keino tiivistää tietoa 

yhteen kuvaan (Kerzner 1992, 710). 

 

 

Kuva 27. Projektin kustannusten jakautuminen (Kerzner 1992, s. 715). 

3.6 Projektin päättäminen ja jälkilaskenta 
 
Virtasen (2000, s. 126) mukaan projektin päättäminen on vähintään yhtä tärkeä 

tapahtuma kuin projektin suunnitteleminen tai käynnistäminen. Valmistautuminen 

projektin päättämiseen kannattaa aloittaa ajoissa jo ennen varsianista projektin 

päättämisajankohtaa (Virtanen 200, s. 130). Kokemusten mukaan opit edellisten 

projektien virheistä ovat korvaamattomia seuraavien projektien saavuttamisessa 

aikataulussa ja budjetissa (Goodman & Ignacio 1999, s. 1). Schwalbe (2009, s. 299) 

suositteleekin pitämään projektin loppupalaverin kun projekti lähenee loppuaan. 
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Loppupalaverin tarkoituksena on jakaa projektissa opittua tietoa projektiin sidoksissa 

olevien ihmisten kesken (Schwalbe 2009, s. 299). 

 

Kärrin ja Uusi-Rauvan (2003, s. 53) mukaan projektin jälkilaskenta ja raportointi ovat 

yleensä kaikkein laiminlyödyimpiä osa-alueita, vaikka niiden avulla voidaan siirtää 

korvaamatonta kokemusperäistä tietoa uusien projektien perustaksi. Jälkilaskelma onkin 

oleellinen osa projektin loppuraporttia. Se on yhteenveto projektin kustannuksista ja 

kannattavuudesta (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 53). Pelinin (1990, s.180) mukaan 

jälkilaskelman tehtävä on: 

• Koota tiedot projektin kustannuksista. 

• Analysoida poikkeamat ja niiden syyt. 

• Antaa sisäinen kannattavuuslaskelma. 

• Täyttää kirjanpidolliset vaatimukset. 

• Toimia tulevien projektien kustannuslaskelmien perustietoina. 

Loppuraportointi tulisi suorittaa yhtä systemaattisesti kuin projektin suunnittelu. 

Suunnitelmien toteutumisen ja projektin huolellinen kannattavuuden arviointi avaavat 

mahdollisuuksia organisaation oppimisprosessiin ja kestävän kilpailuedun 

saavuttamiseen (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 54). Jälkilaskennassa voidaan kehittää 

erilaisia tunnuslukuja, kustannuskehitysten yhteenvetoja, sekä ehdotuksia seuraavien 

projektien ongelmiin varautumiseen (Pelin 1995, s. 180). 

 

3.7 Projektin riskit 
 
Projektin suunnitelmiin voidaan tehdä tarpeen mukaan muutoksia projektissa eteen 

tulevien ongelmien varalta. Näitä odottamattomia tapahtumia kutsutaan projektin 

riskeiksi. Projektiriskit toteutuessaan lisäävät todennäköisyyttä siihen, että projekti ei 

toteudu aikataulussa ja budjetissa. Riskejä voidaan aavistaa ennakolta ja hallita. 

Riskienhallinnan (Liite 5) täytyykin olla kiinteä osa yrityksen projektinhallintaa koko 

projektin ajan (Kezner 1992, s. 756).  

 

Kezner (1992, s.756, 758) esittää kuusi vaihetta riskienhallintaprosessiin: 

1. Riskien tunnistaminen 

2. Riskein kvantitatiivisen (rahamääräisen) arvon määritys 
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3. Riskin priorisointi 

4. Strategian kehittäminen riskin hallintaan 

5. Projektin rahoittajan yritysjohdon näkökulman ottaminen huomioon 

6. Toiminta. 

Jokaisella projektilla on omanlaiset riskinsä joten projektin riskienhallintaan vaikuttaa 

se, minkälaisia riskejä projektissa esiintyy (Elkington & Smallman 2002, s. 52). 

Projektin riskejä voidaan hallita yksinkertaisesti lisäämällä projektinohjausta. Mutta 

kuten kuvasta 28 huomataan, hallinnan kustannukset ylittävät tietyssä vaiheessa riskien 

toteutumisen kustannukset ja projektin kokonaiskustannukset kasvavat. 

Riskienhallinnassa onkin löydettävä sopiva tasapaino hallinnan määrän suhteen 

(Wysocki et al. 1995, s. 209 - 210). 

 

Kuva 28. Projektin riskienhallinnan kokonaiskustannukset (Wysocki et al. 1995, s. 209). 

 

Tutkimusten mukaan mitä enemmän projektissa käytetään riskienhallintaa, sitä 

todennäköisemmin projekti onnistuu ja täyttää tavoitteensa. Ja mitä aikaisemmassa 

vaiheessa projektia riskienhallintaa hyödynnetään, sitä todennäköisemmin projekti 

onnistuu. Onkin oleellista että projektien riskit pyritään tunnistamaan jo projektin 

suunnittelun alkuvaiheessa. Kuvaan 29 on tiivistetty projektin onnistumisen kannalta 

ratkaisevat osat riskienhallinnassa. (Elkington & Smallman 2002, s. 56). 

 

 



 

51 
 

 

Kuva 29. Riskienhallinnan ratkaisevat osat projektin onnistumisessa (Elkington & 

Smallman 2002, s. 52). 

 

Projektipäälliköllä ja yrityksen ylemmällä johdolla on yhteinen vastuu projektin 

kustannusarvioinnin ja budjetoinnin riskien määrittelystä ja hallinnasta. 

Implementaatiovaiheessa kaikkia riskejä mitataan taloudellisesti niiden lähtökohdista 

huolimatta. Projektipäällikön täytyy varmistaa yritysjohdolta ja laskentatoimelta kenellä 

on vastuu riskien hallinnasta. (Costin 2008, s. 186) 

 

Riskien rahallista arvoa voidaan arvioida kertomalla riskin haittavaikutuksen 

rahamääräinen arvo oletetulla riskin todennäköisyydellä (Costin 2008, s. 186). 

Kustannusarvioissa voidaan tehdä myös ns. kokemusperäinen epävarmuusvaraus, jolla 

katetaan täysin arvaamattomat kustannukset. Arvioon voidaan myös liittää taso- ja 

yleisvaraukset. Tasovaraus ottaa huomioon inflaation vaikutuksen ja yleisvaraus on 

tarkoitettu johdon pelivaraksi yllättävissä tilanteissa. Epävarmuusvaraus liitetään 

projektibudjetissa yhdeksi eräksi osakohteiden kustannusarvion päälle (Kärri & Uusi-

Rauva 2003, s. 35). 
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Riskienhallinnassa on myös otettava huomioon eri raaka-aineiden ja palveluiden 

hankintahintojen mahdolliset muutokset, koska elämme globaalissa taloudessa, jossa 

kysynnän ja tarjonnan nopeilla muutoksilla merkittäviäkin vaikutuksia raaka-aineiden ja 

palveluiden hintoihin. Esimerkiksi vuonna 2008 teräksen hinta (kuva 30) lähes 

moninkertaistui lyhyessä ajassa. (Costin 2008, s. 187) 

 

 

Kuva 30. Teräksen hinnan muutos (CRU Group, 2010). 

 

Projektin aikataulujen ja sitä myötä työkustannusten arvioinnin riskit ovat suurempia, 

mitä varhaisemmassa vaiheessa projektia arvioiminen tapahtuu, kuten kuvasta 31 

havaitaan. Vasta projektin toteutusvaiheessa aikatauluarviot muuttuvat vaihteluväliltään 

kohtuullisiksi. Aikatauluarviointien tarkkuus kasvaa siis ajan kuluessa ja projektin 

edetessä. (Berkun 2006, s. 38 - 39) 

 

Kuva 31. Projektin aikana esiintyvien työmäärien arviointivirheiden vaihteluväli 

(Berkun  2006, s. 39). 
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Projektin kustannussuunnittelun epävarmuus voidaan ottaa huomioon myös erilaisten 

todennäköisyysjakaumien avulla. Relevantin kustannustiedon puuttuessa yrityksen 

projektihenkilöstö on luotettavin tietolähde perustuen projektihenkilöstön kokemukseen 

ja asiantuntemukseen. Tällöin riskit ja epävarmuudet ilmaistaan subjektiivisina 

todennäköisyysjakaumina.  (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 36) 

 

Projektin hierarkkisen osituksen mukaisten relaatioiden avulla voidaan koko projektin 

kustannustodennäköisyysjakauma laskea yhdistämällä yksittäisten kohteiden jakaumat 

esimerkiksi matemaattisesti tai Monte Carlo-simulaation avulla (Kärri & Uusi-Rauva 

2003, s. 38). Monte Carlo –simulaatiot perustuvat yleensä oletukseen, että kaikki 

päätökset on tehty ennen projektin alkamista. Tämä oletus on usein epärealistinen ja 

siksi Monte Carlo –simulaation antama arvio on usein liian pessimistinen (Jørgensen & 

Wallace 2000, s. 241). 

 

Projektin aikataulun ja kustannusten arvioinnissa pitäisi myös välttää asenteellisuutta.  

Esimerkiksi jos samantyylisten projektien kohdalla huomataan, että projektien 

toteutuneet kustannukset ovat arvioita 20 % suurempia, tullaan herkästi siihen 

johtopäätökseen, että vastaavanlaisten projektien kustannusarvioihin pitäisi suoraan 

lisätä 20% kompensaatioksi. Tämän sijaan pitäisi selvittää ja varautua tekijöihin, jotka 

alun perin vaikuttivat varianssin syntyyn. (Bacon & Besant-Jones 1998, s. 318) 

 

Projektin aikataulun ja kustannusten arvioinnissa pitäisi ottaa myös huomioon 

projektijohtamisen joustavuus: projektipäällikön täytyy usein tehdä muutoksia lähes 

jatkuvasti projektin edetessä. Kustannusten arviointi ilman joustavuuden huomioon 

ottoa johtaa liian pessimistisiin kustannusarvioihin. (Jørgensen & Wallace 2000, s. 241 

& 248) 

 

Morrisin (2010, s. 22) mukaan suurin osa projektien epäonnistumisesta johtuu kuitenkin 

siitä, että projektin asettajan antama budjetti ja aikataulu otetaan vastaan kritiikittömästi. 

Projektin asettajan tulisikin kysyä projektipäällikön mielipidettä onko projekti 

toteutettavissa asettajan haluamalla budjetilla ja aikataululla. Jos projektin asettaja antaa 

epärealistisen projektibudjetin ja aikataulun, vaarana on että projekti ei koskaan saavuta 

tavoitteitaan budjetissaan ja aikataulussaan. (Morris 2010, s. 22)
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3.8 Liikekirjanpito ja osatuloutus 

3.8.1 Liikekirjanpito 
 
Liikekirjanpito on yrityksen taloutta koskeva tietojen tallentamisjärjestelmä, joka 

kuuluu ulkoisen laskentatoimen tehtäväkenttään. Tämä toteutetaan käytännössä 

kaksivaiheisena: juoksevana kirjanpitona ja tilinpäätöksen laatimisena (Uusi-Rauva et 

al. 1994, s. 106). ”Juoksevassa kirjanpidossa pidetään yrityksen tulot, menot ja rahat 

erillään muiden talousyksiköiden tuloista, menoista ja rahoista” (Uusi-Rauva et al. 

1994, s. 106). 

 

”Liiketapahtumat ovat luonteeltaan menoja, tuloja ja rahoitustapahtumia” (Tuominen & 

Luhtala 1990, s. 15).  Jokaisesta liiketapahtumasta tarvitaan tieto, mihin raha on 

käytetty, ja mistä raha on peräisin (Tuominen & Luhtala 1990, s. 17). Liiketoiminnassa 

syntyneitä laskuja, hyvityslaskuja, lähetysluetteloita, kuitteja, yms. kutsutaan tositteiksi.  

Menotositteesta on käytävä selville yrityksen vastaanottama tuotantotekijä. Kirjanpidon 

tositteet on numeroitava siten, että kirjauksen varmentava tosite on myöhemmin 

löydettävissä. Tavallisesti tositteet numeroidaan juoksevasti (Tuominen & Luhtala 

1990, s. 37). Kirjanpitoon kuuluu olennaisena osana tilijärjestelmä, joka sisältää 

tililuettelon (tilikartta) ja kirjausohjeen. Tilikartta laaditaan tiliryhmittäin ja 

numeroidaan eri tilien löytämisen helpottamiseksi (Tuominen & Luhtala 1990, s. 56). 

 

Suomessa kirjanpidon laadinnasta säädetään kirjanpitolaissa, joka perustuu neljänteen ja 

seitsemänteen tilinpäätösdirektiiviin. Kirjanpitoasetus taas täsmentää kirjanpitolain 

säännöksiä. Lain tulkinnoista on myös annettu useita määrättyjä päätöksiä ja 

yleisohjeita sekä lausuntoja ja poikkeuslupia. Kirjanpitolainsäädäntöön vaikuttavat 

myös yhtiölainsäädäntö, tilintarkastuslaki- ja asetukset sekä verolainsäädäntö. (Mäkinen 

2002, s. 17) 

 

3.8.2 Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella 
 

Pitkäaikaisten projektien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely on usein ongelmallista. 

Perimmäinen syy tähän on se, että tilikausi on liian lyhyt ja keinotekoinen jakso, jotta 
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projektin tai yrityksen tulos voitaisiin helposti ja varmasti laskea (Ali-Tolppa, 1994, s. 

104). Kirjanpidon lainsäädännön pääsäännön mukaan tulo kirjataan tuotoksi sen 

tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana suorite on luovutettu asiakkaalle. KPL 5:4 

§:ssä on kuitenkin seuraava poikkeussäännös tulon kirjaamisesta tuotoksi 

valmistusasteen perusteella: 

"Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvä tulo saadaan kirjata tuotoksi 

valmistusasteen perusteella. Suoritteesta kertyvän erilliskatteen tulee tällöin olla 

luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa samaa 

perustetta kaikkien tässä tarkoitettujen tulojen kirjaamisessa tuotoiksi." 

(Kirjanpitolautakunta 2008, s. 2). 

 

Pitkän valmistusajan vaativalle suoritteelle on tunnusomaista, että sen valmistus 

perustuu sitovaan tilaukseen ja sen valmistusta koskevassa sopimuksessa määritellään 

myös kauppahinnan suuruus. Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta käytetään 

myös nimitystä pitkäaikaishanke tai hanke (projekti).  Projektin rahamääräiselle arvolle 

ei voida asettaa yleisesti vähimmäisrajaa, mutta sen tulee olla olennainen 

kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon verrattuna. (Kirjanpitolautakunta 2008, s. 2 - 3) 

3.8.3 Osatuloutuksen edellytykset ja toteutus 
 

Projekti katsotaan alkaneeksi, kun asiakkaan kanssa on allekirjoitettu sitova projekti-, 

toimitus-, tms. sopimus. Vasta sen jälkeen voidaan aloittaa myös menojen kirjaaminen 

projektille. Projekti katsotaan päättyneeksi, kun se luovutetaan olennaisilta osin 

asiakkaalle ja asiakas hyväksyy sen vastaanotetuksi (fyysinen valmistuminen). 

Kirjanpidollisesti projekti voidaan päättää myöhemmin, tärkeimpien jälkikustannusten 

selvittyä (taloudellinen valmistuminen) (Ali-Tolppa 1994, s. 115). 

 

Kirjanpitolautakunnan (2008, s. 3) mukaan hankkeen kestoajan ja rahamääräisen 

laajuuden lisäksi pitkäaikaishankkeelle on tunnusomaista, että hankkeen edistymistä 

seurataan erillisen projektikustannuslaskennan avulla.  Joten luotettava hankekohtainen 

projektikustannuslaskenta on käytännössä välttämätön edellytys valmistusasteen 

mukaisen tuloutustavan soveltamiselle (Kirjanpitolautakunta 2008, s. 3).  Olisi 

kuitenkin huomioitava, että sisäisessä laskennassa käytetään usein kustannuksia, jotka 
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poikkeavat liikekirjanpidon menoista ja kuluista.  Siltikin vain realisoituneet 

kirjanpidon menot voivat olla perusteena osatuloutuksessa (Ali-Tolppa 1994, s. 118) 

 

Osatuloutuksen edellytykset Ali-Tolpan (1994, s. 113) mukaan: 

• Projektien valmistus kestää melko kauan. 

• Projektit vaikuttavat merkittävästi yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

• Projektin alku ja loppu on oltava selkeästi määriteltävissä. 

• Yrityksellä on luotettava projektikohtainen kustannuslaskenta, jonka perustella 

kunkin projektin erilliskate on ennakoitavissa luotettavasti. 

Erilliskatetta voidaan tulouttaa pääsäännön mukaan sitä mukaa kun valmistusprosessi 

etenee (Ali-Tolppa 1994, s. 120). Kirjanpitolautakunnan (2008, s. 7 – 8) valmistusaste 

voidaan määrittää esimerkiksi seuraavien laskentamenetelmien tai niiden yhdistelmien 

avulla: 

• ”Hankkeen toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonais-

menoihin.” 

• ”Hankkeeseen käytetyn tuotannontekijämäärän suhde hankkeen valmistumiseksi 

tarpeelliseen koko tuotannontekijämäärään.” 

• ”Hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella” 

Osatuloutus merkitsee käytännössä, että projektitoimintaa harjoittavan yrityksen 

liikevaihto ja tulos kertyvät tasaisemmin kuin luovutushetkeen perustuvaa tuloutusta 

käyttävän yrityksen. Tästä johtuen osatuloutus parantaa eri tilikausien 

vertailukelpoisuutta (Kärri & Uusi-Rauva 2003, s. 48). 
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4 Insinööritoimisto Mecwood Oy 

4.1 Yrityksen perustiedot 

4.1.1 Historia ja nykytila 
 
Insinööritoimisto Mecwood Oy on perustettu 1987, mutta varsinainen sen liiketoiminta 

alkoi vasta vuonna 1994. Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja on yrityksen omistaja ja 

perustaja Rauli Kemppi. Vuodesta 1974 lähtien hän on suunnittelut sahalaitteita, joita 

löytyy ympäri maailman kuudestakymmenestä eri sahalaitoksesta. Hän on työskennellyt 

myös sahalaitoksen johtajana, joten hänellä on vankka kokemus sahalaitoksien koneista 

ja sahalaitoksen toiminnasta yleensä. 

 

Aluksi yhtiö toimi konsulttiyrityksenä. Konsulttipalveluja käyttivät sahalaitokset ja mm. 

Kainuun Kera asiakkaittensa kannattavuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi. 

Mecwood suunnitteli myös useille sahalaitoksille layout-piirustuksia heidän uus-

investointeihinsa. Yritys aloitti toimintansa toiminimenä, mutta kun markkinat 

kasvoivat ja tarjosivat laajenemisen mahdollisuuden, yritysmuodoksi vaihtui yksityinen 

osakeyhtiö. Vuonna 1997 Mecwood aloitti markkinoinnin Venäjälle, osallistumalla 

useille alan messuille Venäjällä. Aluksi Venäläisten kanssa sovitut toimitukset olivat 

lähinnä käytettyjä ja kunnostettuja laitteita, johtuen lähinnä ostajien vaikeuksista saada 

tarvittavaa pääomaa uusien laitteiden vaatimiin investointeihin. 

 

Nykyään Mecwood Oy:n liiketoiminta käsittää sahalaitosten, sahakoneiden ja linjojen 

suunnittelua ja sahalinjojen myymistä asiakkaille, sekä tarvittaessa mitoittaen heidän 

olemassa oleviin tiloihin tai laitteisiin sopiviksi.  Uusien sahalinjojen ja koneiden 

myynti asiakkaille avaimet käteen periaatteella on Mecwoodin peruselementti: 

Mecwood suunnittelee asiakkaan tontille kokonaisen sahalaitoksen, myy sahalaitokseen 

tarvittavat koneet ja laitteet, ja jos Mecwoodilla ei ole kaikkia tarvittavia koneita, niin se 

ostaa ne muualta. Mecwood vastaa asennusvalvonnasta ja käyttöönotosta.  

 

Mecwood Oy toimittaa myös käytettyjä sahalaitteita, ja jopa kokonaisia laitoksia purku- 

ja asennustöineen. Yritys ostaa laitteet käytettyinä, kunnostaa ne, ja asentaa laitoksen 
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toimintavalmiiksi ostajan haluamalle tontille. Yritys toimittaa myös yksittäisiä laitteita 

ja koneita sekä välittää muiden yhteistyöyritysten sahalaitteita ja laitoksia. 

4.1.2 Yrityksen organisaatio ja verkottuminen 
 
Insinööritoimisto Mecwood Oy on yksityinen osakeyhtiö jonka omistavat Rauli Kemppi 

(70% osakkeista) ja hänen vaimonsa Marita Kemppi (30% osakkeista). Rauli Kemppi 

on yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hänen parasta 

osaamisaluettaan on sahalaitosteknologia kolmen vuosikymmenen kokemuksella. Hän 

vastaa myös yrityksen tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Marita Kemppi on 

toiminut yrityksen talous- ja henkilöstöjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Hänen 

vastuullaan on yrityksen palkanlaskenta ja laskujen maksu. Tilitoimisto Lahtinen hoitaa 

yrityksen liikekirjanpidon.  

 

Yritys on organisoitunut projektien osalta kuvan 32 mukaisella perinteisellä 

hierarkkisella organisaatiomallilla. Yrityksen omistajat toimivat projektien asettajana ja 

valvontaryhmänä. Yrityksellä on kaksi kokopäivätoimista suunnittelijaa. Heidän 

vastuullaan on sahalaitosten ja sahalaitteiden suunnittelu, sekä myös työnjohtotehtävät, 

niin asennuspaikoilla, kuin omassa konepajassa. Tämän lisäksi yritys palkkaa 

projektikohtaisesti projektipäälliköitä. Heidän vastuullaan on yrityksen projektien 

johtaminen, projektien kustannussuunnittelu ja kustannuslaskenta ja yrityksen 

materiaalivirroista huolehtiminen. 
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Kuva 32. Mecwood Oy:n projektiorganisaatio. 

 

Mecwoodin omat tuotantohenkilöt hoitavat pääasiassa mekaanisen ja sähköisen 

asennuksen. Osa töistä, kuten sahalaitosten mittaukseen ja logiikkaan liittyvät työt on 

ulkoistettu. Yhteensä yrityksen palkkalistoilla on n. 15 työntekijää, mutta tämä vaihtelee 

kulloinkin meneillä olevien projektien mukaan.  

 

Insinööritoimisto Mecwood Oy on erittäin verkottunut yritys, joka on luonut läheiset 

suhteet oman alansa yritysten ja jopa kilpailijoidensa kanssa. Jotkut yritykset voivatkin 

olla Mecwoodin kilpailijoita ja asiakkaita samaan aikaan. Mecwoodin vahvin 

kilpailukyky onkin vankan sahateollisuuskokemuksen lisäksi vahvat ja laajat 

alihankintaverkostot. Koska toiminta perustuu vahvasti verkostoitumiseen, on yrityksen 

oma organisaatio pieni ja joustava. Näin ollen se pystyy sopeutumaan vallitseviin 

olosuhteisiin helposti.  

4.1.3 Toimialan kuvaus ja markkinatilanne 
 
Insinööritoimisto Mecwood Oy:n toimiala on sahateollisuuden konsultointi, suunnittelu, 

sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Mecwoodin asiakkaiden toimiala on globaali 

puutuoteteollisuus. Asiakkaat koostuvat pääasiallisesti ulkomaisista ostajista. Yritys on 

osallistunut sahateollisuuden messuihin Venäjällä jo vuodesta 1997 lähtien, jossa myös 
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yrityksen päämarkkinat ovat. Venäjällä yleinen trendi sahalaitoskaupassa on siirtyminen 

kokonaistoimituksiin, johtuen Venäläisten pankkien vaatimuksesta vain yhden 

toimittajan käyttämiseksi. Venäläisiltä itseltään puuttuu kokemus nykyaikaisen 

sahalaitoksen rakentamisesta. Paikallinen sahateollisuus onkin voimakkaassa kasvussa, 

mutta sillä on ollut ongelmana saada rahoitusta investointeihinsa. Venäjän valtio onkin 

ruvennut tukemaan uusien sahalaitosten rakentamista ja vanhojen modernisointia. 

 

Mecwoodin pahimmat kilpailijat ovat Ruotsalainen Söderhamn-Eriksson Ab, 

Itävaltalainen LINCK Holzverarbeitungstechnik GmbH, Ruotsalaisomisteinen Heinolan 

Sahakoneet Oy, Suomalainen Veisto Group Oy, Ruotsalaisomisteinen Nordautomation 

Oy, sekä Suomalainen Jartek Oy.  

 

Suurin osa kilpailijoistakaan ei valmista itse kaikkia sahalaitoksessa tarvittavia laitteita, 

vaan tekevät jonkinlaista yhteistyötä keskenään. Alan toimijat ovat myös profiloituneet 

hieman erilaisiin tuotesegmentteihin kuin muut, jokaisella on oma vahva 

osaamisalueensa. Suurin ero Mecwoodin ja muiden alan toimijoiden välillä on se, että 

Mecwood pystyy tarjoamaan myös alhaisemmassa hintaluokassa varteenotettavia 

vaihtoehtoja. Etenkin Venäjän markkinoilla laitoksen kokonaishinnalla on erittäin suuri 

merkitys rahoituksen saannin vaikeuden takia. 

4.1.4 Yrityksen tulevaisuuden näkymät 
 

Venäjän sahateollisuus on ripeässä kasvussa ja Mecwoodilla onkin hyvät 

mahdollisuudet saada vakaa osuus Venäjän markkinoilta. Yrityksen Venäjälle 

toimittamien käytettyjen sahalinjojen pohjalta on luotu hyviä asiakassuhteita. Näiden 

asiakassuhteiden avulla voidaan myöhemmin saada uusia ja mahdollisesti kokoluokkaa 

suurempia kauppoja. Yrityksen viimeinen projekti ”Velsk” lähti käyntiin 2008 ja 

toimitus tapahtuu 2010. Sahalaitostoimituksen kauppahinta oli 6,2 miljoonaa euroa. 

Hyvin onnistunut toimitus ja käyttöönotto voi tuoda vastaavanlaisia tilauksia lisää. 

 

Yritys on panostamassa myös voimakkaasti Kiinan markkinoille. Rauli Kemppi 

osallistui 10.7.2009 pidettyyn ” China Economic and Trade Cooperation Forum” 

tapahtumaan, jossa pyrittiin luomaan suhteita Kiinalaisiin sijoittajiin. Yrityksellä on 

myös aikeissa palkata myyntiedustaja Kiinan markkinoita varten.



 

61 
 

 

4.2 Yrityksen kustannusrakenne 

4.2.1 Yrityksen työkustannukset 
 
Yrityksen tuotantohenkilökuntaan kuuluu keskimäärin kymmenen kokopäivätoimista 

asentajaa. Tuotannon henkilöt työskentelevät joko Savitaipaleen konepajoilla, tai eri 

projektien asennuspaikoilla. Alihankintaa on käytetty tarvittaessa asennuspaikoilla, 

enimmäkseen ulkomailla. Tosin nykyisin sopimukset pyritään neuvottelemaan siten, 

että ostaja vastaa valmiiden laitteiden asennuksesta, ja Mecwood vastaa vain 

asennusvalvonnasta.  

 

Tuotantohenkilökunta työskentelee pääsääntöisesti tuntipalkalla. Työaika on omalla 

konepajalla yleensä 40 tuntia viikossa, mutta asennuspaikoilla työajat ovat yleensä 

pitempiä. Normaalin palkan lisäksi heistä aiheutuu matka- ja päiväraha kustannuksia, 

sekä myös muita työntekijöiden sivukuluja. Pitemmissä ulkomaan asennusprojekteissa 

päivärahojen osuus palkan suhteutettuna saattaa olla merkittävä. 

4.2.2 Yrityksen materiaalikustannukset 
 
Suurimman osan yrityksen materiaalikustannuksesta muodostaa sahalaitoslaitteisiin 

tarvittava teräs eri muodoissaan: erilaiset palkit, levyt, ja putket. Näistä valmistetaan 

sahalaitoslaitteiden rungot ja akselit. Laitteiden tarvitsemat sähkömoottorit vaihteineen 

ja hydraulikoneikot ostetaan valmiina. Kuljettimissa tarvitaan suuret määrät 

kuljetinketjua ja – ketjupyöriä. Tämän lisäksi laitteisiin tarvitaan pienempiä 

komponentteja suuret määrät: mm. laakereita, kuorikytkimiä, tiivisteitä, sahanteriä.  

 

Valmistuksessa ja laitteiden asennuksessa tarvitaan myös paljon eri kulutustavaraa: 

hitsauspuikkoja, hitsauskaasua, mig-lankaa, pyöröhiomakoneen laikkoja, 

hiekkapuhallushiekkaa. Työmiehet tarvitsevat myös henkilökohtaisia työvälineitä ja 

suojalaitteita, sekä niiden osia, mm. työhaalareita, asennushanskoja, hitsaushanskoja, 

hitsausmaskeja, suojalaseja, hengityssuojaimen suodattimia.  

4.2.3 Muut projektikohtaiset kustannukset 
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Ison osan muista projektikohtaisista kustannuksista muodostavat alihankkijoilta ostetut 

valmiit koneet ja palvelut. Esimerkiksi. alihankintana ostetun tuorelajittelu- ja 

rimoituslaitoksen arvo voi olla puolet projektin arvosta. Myös sähköistyksen ja logiikan 

osto alihankintana on merkittävä kustannuserä. 

 

Yritys teettää suurimman osan itse valmistamien laitteiden koneistuksista alihankintana, 

ja tästä syntyneet kustannukset ovat merkittäviä. Yrityksellä on yksi ns. 

sopimusvalmistaja ja useita eri konepajoja joita käytetään tarjouskilpailun perusteella. 

Isommissa projekteissa yrityksen on haettava ennakkomaksutakuita, joista aiheutuu 

merkittäviä kustannuksia. Takauksista maksetaan prosentuaalisen takausprovision 

lisäksi toimitusmaksuja sekä pienempiä kulueriä. 

 

Lähes jokaisesta kaupasta yritys joutuu maksamaan myös erilaisia konsulttipalkkioita ja 

provisioita myyntiedustajille. Koska nämä ovat usein prosentuaalisia määriä suurista 

kauppasummista, ovat nämäkin kustannukset erittäin merkittäviä. 

 

Koska suurin osa Mecwood Oy:n kauppakumppaneista on ulkomaalaisia, syntyy 

tavaroiden maastaviennistä kustannuksia, jotka ovat aina projektikohtaista ja niiden jako 

riippuu sopimuksesta. Tyypillisimpiä maastaviennin kustannuksia Mecwoodille ovat 

huolinta- ja maastavientidokumenttien tekemisestä aiheutuneet kustannukset, sekä 

huolintayrityksille maksettavat korvaukset. 

4.2.4 Yleiskustannukset 
 
Yritys omistaa toimistotilat Säänjärvellä, ja Savitaipaleen kunnalta vuokrattu 

teollisuushalli Savitaipaleelta. Yrityksellä on tämän lisäksi yksi oma teollisuushalli 

Savitaipaleella. Toimistotilat lämmitetään hakkeella, oma teollisuushalli pelleteillä, ja 

oman hallin vieressä erillisessä rakennuksessa olevat sosiaalitilat sähköllä.  

 

Yrityksellä on omistuksessaan kolme ajoneuvoa: rekka-auto, pakettiauto ja 

pyöräkuormaaja, joista aiheutuu polttoaine-, huolto- ja vakuutuskustannuksia. Muita 

säännöllisiä mutta arvoltaan vähäisiä yleiskustannuksia ovat mm. puhelinliittymien 

laskut, internet-yhteyden ja kotisivujen maksut, pankkipalvelujen maksut, atk-ohjelmien 

maksulliset vuosipäivitykset. 
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Yrityksessä on tällä hetkellä kaksi päätoimista suunnitteluinsinööriä tekemässä 

suunnittelutyötä. Heidän vastuulla on myös eri projektien asennusvalvonta 

sahalaitoksen asennuspaikalla, usein ulkomailla. Suunnittelutyötä tarvitaan uusien ja 

siirrettävien sahalaitosten pohjapiirustuksiin, eri sahalaitteiden räätälöinnissä 

asiakkaiden toivomusten mukaan, sekä tuotekehityksessä. Suunnittelun osalta 

alihankintaa ei käytetä juurikaan, mutta asennusvalvonnassa satunnaisesti.  

 

Yrityksellä on myös jokaista isoa projektia varten oma projektipäällikkö. 

Projektipäällikön vastuulla on pääasiassa materiaalien hankinta, tuotannon järjestelyt, 

projektin kustannuslaskenta, sekä muut normaalit projektipäällikön tehtävät. Yksi 

projektipäällikkö voi mahdollisesti hoitaa useampaa pienempää projektia. Suunnittelijat 

ja projektipäällikkö ovat kuukausipalkkaisia, normaalin kuukausipalkan lisäksi heistä 

aiheutuu matka- ja päiväraha kustannuksia, sekä myös muita työntekijöiden sivukuluja. 
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4.3 Projektilaskennan kehittämisen lähtökohdat 

4.3.1 Yrityksen erityispiirteet 
 
Yritys pyrkii ostamaan tuotannossa tarvittavat raaka-aineet puolivalmiina, eikä tee 

laitteiden kokoonpanossa tarvittavien koneistuksia itse. Koneistettavat osat tilataan 

suoraan alihankkijoilta erikseen. Näin ollen yrityksellä ei ole varsinaista raaka-

ainevarastoa. Tuotantomateriaali tilataan pienissä erissä pääosin sitä mukaa, kun sitä 

laitteita valmistettaessa tarvitaan. Luonnollisesti materiaalia tilataan myös isommissa 

erissä, jos se on selkeästi kustannustehokkaampaa. 

 

Yrityksen tuotantohenkilökunnan tekemä työ on siis pääosin laitteiden kokoonpanoa 

puolivalmiita osia hyväksikäyttäen. Tuotantohenkilökunnalla on myös varsin vapaat 

työroolit, ts. koko henkilökunta tekee pääosin samoja töitä. Yrityksellä ei ole myöskään 

varsinaista työnjohtoa, vaan yritysjohto, projektipäällikkö ja suunnittelijat vastaavat 

työnjohtamisesta säännöllisten palaverien avulla. 

4.3.2 Laskentatoimen ja kustannussuunnittelun nykytila 
 
Yrityksen laskentatoimen on hoitanut tähän mennessä pääsääntöisesti yrityksen johto. 

Toimitusjohtaja Rauli Kemppi on vastannut yrityksen kustannuslaskennasta, ja 

talousjohtaja Marita Kemppi ulkoisesta laskentatoimesta yhdessä tilitoimiston kanssa. 

Yrityksen liikekirjanpito on myös tilitoimiston vastuulla. Maksetut laskut on toimitettu 

kirjanpitäjälle kuukausittain, josta ne on siirretty kirjanpitoon. 

 

Projektien kustannussuunnittelu on ollut lähes täysin toimitusjohtaja Rauli Kempin 

vastuulla. Kustannusten arviointi ja budjetointi on perustunut Rauli Kempin 

kokemusperäiseen tietoon, määrälaskentamenetelmään ja yleiskustannuslisien käyttöön. 

Kuitenkin joissain tapauksissa projektien myyntihinnat ovat olleet yrityksen 

kannattavuuden kannalta liian alhaisia, koska laitteiden valmistuskustannukset on 

arvioitu väärin.  

 

Projektien kustannusseurannassa ei ole ollut käytössä mitään luotettavia menetelmiä, 

aiheuttaen ongelmia mm. osatuloutuksessa. Projektien kustannusseuranta on aiemmin 
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rajoittunut pelkästään välittömien projektikustannusten projektikohtaiseen erotteluun. 

Työpakettikohtainen kustannusseuranta ja projektien jälkilaskenta on ollut puutteellista. 

Yrityksellä ei ole ollut mitään menetelmiä työajan käytön tarkalle seurannalle, 

ainoastaan projektikohtaisia kokonaistyöaikoja on pystytty seuraamaan, mutta ei 

työpakettikohtaisia. Materiaalikustannuksia ei ole seurattu muuten kuin 

projektikohtaisesti. Myös materiaalikustannusten eritteleminen työpakettien tai 

kustannuslajien mukaan on ollut puutteellista. Yleiskustannuksia ei ole aikaisemmin 

seurattu kovinkaan tarkasti, eikä jaettu eri tuotteille. Yksittäisten laitteiden 

hinnoittelussa on käytetty arvioon perustuvaa yleiskustannuslisää. 

4.3.3 Laskentatoimen kehittämiskohteet 
 
Yritys haluaa kehittää projektiensa kustannussuunnittelua kokonaisvaltaisesti. Yrityksen 

toiveissa on saada menetelmät ja työkalut kokonaisen sahalaitosprojektin kustannusten 

arviointiin, budjetointiin ja kustannusseurantaan. Sahalaitosprojektit pitäisi pystyä 

budjetoimaan projektin jokaisen työpaketin osalta, sekä seuraamaan toteutuneiden 

kustannusten suhdetta budjettiin. Projektilaskentajärjestelmän pitäisi tukea myös 

projektien osatuloutusta luotettavalla tavalla. 

 

Yrityksen erityistoiveena on projektien työpaketti- ja laitekohtaisten kustannusten 

selvittäminen. Tätä varten projektit on myös ositettava järkeviin ja loogisiin 

kokonaisuuksiin, jotta työpakettikohtaisten kustannusten seuranta olisi mahdollista. 

Projektien laitekohtaisen kustannusten selvittäminen helpottaisi yksittäin myytävien 

laitteiden hinnoittelua sekä tulevien projektien kustannusarviointi ja budjetointia. 

 

Yrityksen yleisen laskentatoimen täytyy tuottaa projektilaskennassa tarvittavat tiedot. 

Suurimmat kehittämiskohteet ovat yrityksen työntekijöiden työpanoksen ja 

kustannusten seuraamisessa, sekä materiaalikustannusten jakamisessa projektien ja 

niiden työpakettien kesken. Työkustannukset voidaan jakaa laitteille ja projekteille 

oikein ainoastaan siinä tapauksessa, että yrityksellä on luotettava menetelmä yrityksen 

työntekijöiden työajan käytön seurannalle. Tätä varten onkin kehitettävä työajan 

seurantajärjestelmä kattamaan vähintäänkin yrityksen tuotantohenkilökunta. 
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Materiaalikustannukset pitää saada jaettua eri projekteille ja niiden osille luotettavalla 

tavalla. On luotava järjestelmä johon kaikki materiaalikustannukset syötetään heti kun 

päätös niiden hankinnasta on tehty. Yleiskustannusten keräämiseen ei tarvita mitään 

uutta järjestelmää, vaan siinä voidaan hyödyntää kirjanpidosta saatavia tietoja. Kerätyt 

tiedot hyödynnytetään kuitenkin projektilaskennassa, jolloin yleiskustannukset jaetaan 

eri projektien ja niiden osien kesken.  

4.3.4 Kustannuslaskennan kehittämisen suurimmat haasteet 
 
Kustannuslaskennan kehittämisen suurimmat haasteet liittyvät enimmäkseen 

kustannuslaskennassa käytettävän tiedon keräämiseen. Tiedot on saatava kerättyä 

luotettavasti ja kustannustehokkaasti sähköiseen muotoon. Työkustannusten osalta 

lähtötietojen luotettavuus perustuu pitkälti työntekijöiden luotettavuuteen. Suurin haaste 

työkustannusten osalta liittyykin siihen, että työntekijät saadaan sitoutettua 

työajanseurantajärjestelmän käyttöön. Tiedonkeruujärjestelmän pitää olla riittävän 

selkeä ja yksinkertainen, jotta työaikatietojen keräys sujuu muuta työtä häiritsemättä ja 

tarpeellisella tarkkuudella. 

 

Materiaali- ja muiden kustannusten seurannan haasteet liittyvät myös lähtötietojen 

keruuseen, eli lähinnä saatuihin laskuihin. Koska tavaraa voidaan tilata useisiin 

laitteisiin kerralla, ei voida koko laskua kohdentaa tietyn projektin tietylle laitteelle, 

vaan se on jaettava ko. laskun laitteille kustannusten suhteessa. Tietojen prosessointi ja 

muuntaminen helposti käytettävään muotoon pitäisi olla kertaluokkaa helpompi tehtävä 

kuin luotettavan tietojen keruun organisointi. Suurin haaste tiedon prosessoinnin osalta 

on se, että prosessoitava tieto ei muutu virheelliseksi, vaikka lähtötiedot olisivatkin 

riittäviä. 

 

Oman kustannusseurantajärjestelmän integrointi nykyään käytössä oleviin 

tietojärjestelmiin on myös haasteellista. Etenkin liikekirjanpidon osalta, koska yrityksen 

liikekirjanpitoa hoitava yritys käyttää erittäin vanhoja ohjelmistoja. Tämä voi 

alkuvaiheessa johtaa siihen että tapahtumia pitää kirjata kahteen kertaan eri järjestelmiin 

ennen kuin järjestelmien välinen tiedonsiirto on saumatonta tai vanhoista järjestelmistä 

voidaan luopua kokonaan. 
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Loistavasti toimivasta järjestelmästäkään ei ole iloa ellei sen antamaa informaatiota 

käytetä päätöksenteossa. Viimeinen haaste liittyykin yrityksen johdon sitouttamiseen 

järjestelmän hyödyntämisessä. Järjestelmästä saatavaa tietoa on käytettävä 

päätöksenteon tukena ja luovuttava vanhoista kokemusperäisistä arvoista. 
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5 Mecwood Oy:n projektien kustannussuunnittelun kehittäminen 

5.1 Sahalaitos projektien jakaminen ja erottaminen toisistaan 

5.1.1 Projektitunnisteet 
 
Onnistuneen kustannussuunnittelun ja -seurannan kannalta on tärkeää, että projektit ja 

niiden osat voidaan erottaa toisistaan luotettavalla ja luontevalla tavalla. Tätä varten 

jokainen projekti eritellään omalla projektinumerolla, jonka avulla kustannukset 

voidaan kohdentaa kyseiselle projektille. Projektin käynnistyessä projektille varataan 

numero joka muodostuu seuraavasti: ensimmäinen numero kertoo projektin 

alkamisvuoden ja kaksi viimeistä numeroa ovat juoksevia numeroita. Väliin jää 

kirjaintunnus, joka kertoo vuosikymmenen. Joten projektinumero on esim. muotoa 

8A01.  

 

Projektinumero 8A01 viittaa siis vuonna 2008 ensimmäisenä käynnistyneeseen 

projektiin. Projektitunnuksen lisäksi projekteilla on yleensä myös jokin nimitunniste, 

yleensä sahalaitoksen asennuspaikan mukaan. Esimerkiksi ”Impilahti”, ”Velsk”, 

”Viipuri”. Projektitunnisteet merkitään myös kirjanpidon tositteisiin, jonka avulla yritys 

ja tilitoimisto pystyvät erottelemaan mille projektille mikäkin tosite kuuluu. 

5.1.2 Sahalaitosprojektin ositus 
 
Mielestäni sahalaitosprojektin ositus onnistuu parhaiten yhdistelemällä rakenteellista ja 

työlajinmukaista ositusta seuraamalla sahalaitoksen fyysistä rakennetta kuvan 33 

mukaisesti. Rakenteellisen osituksen perusta on sahalaitoksen pohjapiirustus (liite 6) ja 

sen sisältämät fyysiset laitteet. Jokainen fyysinen laite kokonaisuudessaan on 

rakenteellisen osituksen pienin osa, eli työpaketti. Kuten liitteestä 6 ilmenee, jokainen 

sahalaitoksen laite numeroidaan positionumerolla. Positionumerointi noudattaa yleensä 

sahalaitoksen fyysistä toimintajärjestystä ja positionumerot ovat kokonaislukuja väliltä 

1-299, mutta myös desimaaleja käytetään tapauskohtaisesti. Näitä positioita kutsutaan 

projektin laitepositioksi. 
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Projektia ositettaessa on päätettävä kuinka tarkkaan eri työ- ja materiaalikustannukset 

jaotellaan fyysisille laitepositioille. Mikäli esimerkiksi alihankintana ostettavia työn- ja 

materiaalin kokonaispaketteja ei ole kustannustehokasta jakaa laitteille vaan ne 

kannattaa jättää omaksi työlajinmukaiseksi positiokseen. Myös kaikki muu laitteille 

jakamaton projektin välitön työ- ja materiaali jaotellaan työlajinmukaisesti omiksi 

positioikseen, esimerkiksi sahalaitoksen asennuskustannukset, huolintakustannukset ja 

konsultointikustannukset. Näille projektin muille välittömille kustannuksille, mutta 

projektin fyysisille laitteille välillisille kustannuksille, määritetään positiot 300 - 499.  

Näitä positioita kutsutaan toiminnallisiksi positioiksi.  

 

Projektin osuudelle tuotannon yleiskustannuksista ja muista yleiskustannuksista 

määritetään myös oma positionsa kustannusten arviointia ja seurantaa varten. Projektin 

osuus tuotannon yleiskustannuksista käyttää yleisesti positiota 501 ja projektin osuus 

muista yleiskustannuksista positiota 502. Näitä positioita kutsutaan projektin 

yleiskustannuspositioksi. 

 

 

Kuva 33. Projektin ositus ja positionumerot. 

 

Eri projektien positioihin voidaan viitata yhdistämällä projekti- ja positionumero yhteen 

käyttämällä pistettä välissä. Esim. 8A01.23 viittaa projektin 8A01 positioon 23.  



 

70 
 

Valmistettavien laitteiden konekyltteihin on myös painettu kyseinen tunnistenumero, 

jonka avulla esimerkiksi oikeanlaisten varaosien tyypit ovat helposti määritettävissä 

tarkistamalla kyseisen projektikansion kohdalta laitteen tiedot.  

Projektin ositusta voitaisiin vielä tarkentaa jakamalla laitepositiot tarkemmin 

rakenteellisiin osiinsa, esim. runko, pintakäsittely, sähköistys, koneistukset, jne. Myös 

vakioitujen osanumeroiden avulla voitaisiin tarkentaa projektin ositusta ja siten 

kustannuslaskennan tarkkuutta projekti- ja laitetasolta osatasolle asti. Tarkempi ositus ja 

osanumerointi vaatisi kuitenkin aiempaa enemmän resursseja suunnitteluun ja 

seurantaan. Nykyinen laitetasoinen järjestely on kompromissi laskentatehokkuuden ja 

laskentajärjestelmän monimutkaisuuden suhteen. 

 

Mikäli osatasoinen ositus otetaan käyttöön myöhemmin, voidaan eri projektien 

laitteiden osiin viitata yhdistämällä projektinumero, positionumero ja osanumero. 

Esimerkiksi. 8A01.23.125 viittaa projektin 8A01 position 23 osaan nro. 125. Toisaalta 

vaikka osatasoinen projektinositus otettaisiin käyttöön, voitaisiin projektien 

kustannussuunnittelussa edelleen toimia edelleen laitetasoisesti.
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5.2 Laskentatoimen menetelmät 

5.2.1 Yleiset laskentaperiaattet 
 
Kustannuslaskennassa käytetään kustannusaltaita, joilta kustannukset kohdistetaan 

edelleen laskentakohteille, joita ovat sahalaitosprojektien laitepositiot. Työ- ja 

materiaalikustannukset pyritään kohdistamaan projektien laitepositiolle tai 

toiminnallisille positioille suoraan. Mikäli työ- tai materiaalikustannuksia ei voida 

kohdistaa tietylle projektille, kohdistetaan ne valmistuksen yleiskustannuksiin.  

 

Yleiskustannukset kohdistetaan joko valmistuksen yleiskustannusten tai muiden 

yleiskustannusten kustannusaltaisiin, joista ne jaetaan projektikohtaisesti eri projektien 

valmistuksen yleiskustannuspositioille ja muiden yleiskustannuksen positioille kuvan 34 

mukaisesti. 

 

 
Kuva 34. Kustannuslaskennan periaatteet Mecwood Oy:ssä. 
 
Eri projektien muiden yleiskustannusten, valmistuksen yleiskustannusten ja 

toiminnallisten positioiden kustannukset voidaan jakaa projektin laitepositioiden kesken 

halutulla laskentamenetelmällä, esimerkiksi projektien loputtua projektin 

jälkilaskennassa. 

5.2.2 Työ ja materiaalikustannusten määrittely 
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Välittömiin työkustannuksiin lasketaan kaikki se työ, joka suoraan edistää tuotteen 

valmistumista. Joutoaika ja muu tuottamaton työ kohdistetaan kustannuslaskennassa 

valmistuksen yleiskustannuksiin.  Kustannuslaskennassa ylitöitä arvotetaan samalla 

tavalla kuin normaaliakin työaikaa. Näin vältytään vääristymiltä joita tuotannon 

satunnaiset tekijät voivat aiheuttaa, esimerkiksi työkoneen rikkoutuminen. 

 

Välittömiin materiaalikustannuksiin lasketaan kaikki se materiaali, jota tuotteen 

valmistamiseen käytetään. Materiaalien ja alihankintana ostettujen laitteiden 

kustannukset käsittävät itse materiaalin ja kaikki siitä aiheutuvat sivukulut kuten: 

paketoinnin, rahdit, tullit.  

 

5.2.3 Yrityksen yleiskustannusten määrittely 
 
Mecwoodin tapauksessa päädyttiin käyttämään kahta erillistä yleiskustannusallasta: 

tuotannon yleiskustannuksia ja muita yleiskustannuksia. Tähän päädyttiin siitä syystä, 

että yrityksen on lähes mahdotonta seurata tarkoin tuotannossa tarvittavien tarvikkeiden 

tarkkaa jakautumista eri projekteille ja laitteille. Kuitenkin em. kustannukset ovat 

vahvasti sidoksissa tuotannon intensiteettiin, joten ne eroavat muista yleiskustannuksista 

merkittävästi. 

 

Tuotannon yleiskustannukset kattavat kaiken tuotannossa tarvittavan materiaalin, joka 

on laitteiden valmistuksen kannalta tarpeellista: materiaalihukka, hitsauskaasu, 

hitsauslanka, hiontamateriaalit, suojavälineet, yms.  Tuotannon yleiskustannuksiin 

lasketaan materiaalikustannusten lisäksi myös joutoajan ja muiden kuin projektitöiden, 

mutta tuotantoa tukevien töiden aiheuttamat työkustannukset.  

 

Muihin yleiskustannuksiin lasketaan kiinteät ja muuttuvat yleiskustannukset. Kiinteisiin 

yleiskustannuksiin lasketaan sellaiset kustannukset, jotka eivät ole selkeästi 

kohdistettavissa tietylle projektille, ja pysyvät vakiona yrityksen toiminta-asteesta 

riippumatta. Tällaisiksi kustannuksiksi katsotaan mm: 

• Koneiden, laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot 

• Toimitilojen vuokrat ja vastaavat kustannukset 

• Lämmitysmaksut 

• Sähkön perusmaksut 



 

73 
 

• Yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakustannukset kokonaisuudessaan 

• hallinto- edustus, markkinointi, tietokoneet- ja laitteet, muut konttorikulut 

Muuttuviin yleiskustannuksiin lasketaan sellaiset kustannukset, jotka eivät ole selkeästi 

kohdistettavissa tietylle projektille, mutta ne muuttuvat yrityksen toiminta-asteen 

mukaan. Tällaisiksi kustannuksiksi katsotaan mm: 

• Polttoainekustannukset 

• Tietoliikenne- ja kommunikointikustannukset 

• Sähkömaksut pl. perusmaksut 

• Kirjanpidon kustannukset 

5.2.4 Kustannuslajit 
 
Yrityksen kustannukset on jaettu kuvan 35 mukaisiin kustannuslajeihin. 

Kustannuslajien avulla yritys saa yksityiskohtaisempaa tietoa valmistettavien laitteiden 

kustannusten jakautumisesta eri kustannuslajeittain. Tämä helpottaa projektien 

kustannussuunnittelua ja yksittäisten laitteiden hinta-arviointia. Esimerkiksi jos 

tiedetään, että laitteen X kustannuksista 50% koostuu teräskustannuksista, voidaan 

arvioida teräksen hinnan noustessa 20% laitteen kokonaiskustannusten nousun olevan n. 

10% luokkaa. 
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Kuva 34. Kustannuslajit Mecwood Oy:ssä. 

5.2.5 Keskituntipalkat 
 

Kustannuslaskennassa käytetään kahta eri keskituntipalkkaa, jotka lasketaan jokaiselle 

työntekijälle erikseen kerran vuodessa, tai kun tarvetta päivittämiselle ilmenee. Kunkin 

työntekijän tuotannon keskituntipalkka sisältää kaikki sivukulut, pois lukien 

matkakorvaukset ja päivärahat ja on yrityksen tietyn työntekijän omissa tiloissa 

tekemän tuntityön keskimääräinen omakustannushinta. 

 

Kunkin työntekijän asennuspaikan keskituntipalkka sisältää kaikki palkan sivukulut, 

myös päivärahat ja matkakorvaukset, ja tämä on yrityksentietyn työntekijän yrityksen 

ulkopuolella tehdyn tuntityön keskimääräinen omakustannushinta. Tuntihintojen 

laskennassa käytettyjen palkkojen lisäksi maksettavien sivukulujen keräämisestä vastaa 

tilitoimisto. 
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PC-pohjaisella työnseurantajärjestelmällä tallennetut tunnit käyttävät automaattisesti 

kunkin työntekijän tuotannon keskituntipalkkaa. Käsin täytettyjen tuntilomakkeiden 

kanssa käytetään yleensä asennuspaikan keskituntipalkkaa, koska käsin täytettäviä 

lomakkeita käytetään vain PC-pohjaisen työseurantajärjestelmän ulottumattomissa, eli 

käytännössä asennuspaikoilla. 

 

Tämä järjestely on erittäin helppokäyttöinen ja kustannustehokas: keskituntipalkat on 

helppo laskea palkanlaskentaohjelmiston antaman tiedon sekä tilitoimistosta saatavien 

palkkojen sivukulujen avulla. Käyttämällä kahta eri keskituntipalkkaa, vältytään 

matkakorvausten ja päivärahojen vääristävältä vaikutukselta eri työpisteissä 

työskennellessä. Laskemalla jokaiselle työntekijälle omat keskituntipalkat, yhden 

keskiarvon sijaan, lisätään kustannuslaskennan tarkkuutta työkustannuksen osalta. 

Tämän lisäksi voidaan laskea keskimääräinen asennustunnin ja kokoonpanotunnin 

hinta, jota voidaan käyttää uusien projektien kustannusten arvioinnissa. 

5.2.6 Materiaali- ja alihankintakustannusten erittely 
 
Yrityksen ostaessa eri raaka-aineita puolivalmiina, saattaa niiden hinta sisältää 

alihankintatyötä, esimerkiksi valmiiksi sahatut teräspalkit sisältävät sahaustyön hinnan. 

Usein alihankintatyön osuutta tuotteen hinnasta ei voida eritellä, joten alihankintatyö on 

silloin suoraan raaka-aineen hinnassa.  Pelkän materiaalin ja sille alihankintana 

tehtävien työtoimenpiteiden erittely olisi kuitenkin sangen hyödyllistä mm. eri 

materiaalien jalostukseen käytettävien koneiden ostopäätösten apuna. Esim. kannattaako 

teräspalkit ostaa mittoihin sahattuina vai investoida sahaan ja sahata palkit itse? 

 

Jos alihankinnan osuutta materiaalikustannuksista halutaan laskea, on se erittäin työlästä 

ja aikaa vievää. Laitekohtaisesti se onnistuu määrittelemällä osaluettelon avulla 

tarvittavat materiaalit. Sen jälkeen on laskettava miten raa-asta materiaalista voitaisiin 

työstää mahdollisimman vähän hukkaa tuottaen sopivat osat. Esim. on laskettava miten 

vakiomittaisesta teräspalkista sahattaisiin sopivat palaset, miten vakiokokoisista 

pelleistä saataisiin polttoleikattua haluttavat osat. Lopuksi lasketaan yhteen raakojen 

materiaalien tarvittava määrä ja sen kustannukset, joita voidaan sitten verrata jo 

tunnettuihin kustannuksiin jotka sisältävät em. työstöt alihankintana.  



 

76 
 

5.3 Sahalaitosprojektin kustannusarvio 

5.3.1 Kustannusarvio tarjouksen pohjana 
 
Koska yrityksen projektit ovat toimitusprojekteja, lyödään projektien budjetti pitkälti 

lukkoon jo tarjousvaiheessa. Yleensä asiakkaille annetaan kahdentyyppisiä tarjouksia: 

budjettitarjouksia ja lopullisia tarjouksia. Budjettitarjous perustuu alustavaan 

kustannusarvioon, kun taas lopullinen tarjous perustuu mahdollisimman tarkalla 

menetelmällä tehtyyn kustannusarvioon.  Lisäksi tarjous sisältää mm. laitoksen teknisen 

erittelyn, sekä tilaajan ja toimittajan vastuut. Em. erittelyt auttavat projektin 

määrittelyssä rajaten projektin tehtäväkenttää. Kustannusarviointi voi tarkentua vielä 

lopullisen tarjouksen jälkeen sopimuksen neuvotteluvaiheessa.  

 

Kustannusarviota (liite 7) varten sahalaitosprojekti on ositettava tarkoituksenmukaisella 

menetelmällä, kuten rakenteellisen ja toiminnallisen osituksen yhdistelmällä. 

Osituksessa käytetään hyväksi tarjottavan sahalaitoksen layout- eli pohjapiirustusta 

(liite 6), josta ilmenee sahalaitoksen fyysinen rakenne toimitettavine laitteineen.   

5.3.2 Kustannusarvion toteutus 
 

Alustavia hinta-arvioita voidaan tehdä analogisella –menetelmällä hyväksikäyttäen 

edellisten projektien kustannustietoja. Arvioitavaa projektia verrataan vanhaan 

vastaavanlaiseen projektiin ja kustannusarvio tehdään tämän pohjalta korjaten 

kustannustiedot vastaamaan vallitsevaa hintatasoa. Osa arvioinnista voidaan suorittaa 

myös parametrisella –menetelmällä, jolloin apuna voidaan käyttää edellisten projektien 

jälkilaskennoissa kehitettyjä hintatietoja ja suureita. Esimerkiksi käytetään edellisen 

projektin jälkilaskennassa syntynyttä sahalaitoksen purukuljettimille laskettua 

metrihintaa, jonka avulla arvioitavan projektin purukuljettimille lasketaan hinta. 

 

Alustavien hinta-arvioiden hyöty jää usein vähäiseksi, koska mahdolliset asiakkaat 

haluavat tarkan tarjoushinnan melko nopeasti tarjousprosessin alettua. Tarkemman 

kustannusarvion toteuttamiseksi käytetään alhaalta ylös menetelmää, jolloin 

sahalaitosprojektin jokaisen työpaketin kustannukset arvioidaan erikseen. Projektin 

kokonaiskustannusarvio saadaan summaamalla yhteen kuvan 35 mukaisesti kaikkien 

yksittäisten työpakettien kustannusarviot ja lisäämällä tähän epävarmuusvaraus. 
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Kuva 35. Kustannusarvion elementit. 

 

Tarkemman kustannusarvion pohjana käytetään määrälaskentamenetelmää ja 

hyödynnetään projektiryhmän asiantuntemusta. Määrälaskennan pohjana ovat 

sahalaitoksen pohjapiirustus laitteineen sekä eri laitteiden alustavat tekniset piirustukset 

osaluetteloineen. Näiden avulla voidaan laskea jokaisen työpaketin vaatima kone-, laite- 

ja materiaalintarve. Tämän lisäksi on huomioitava kaikki muu materiaali, jota 

sahalaitosprojektissa tarvitaan. Kuten tuotannon yleiskustannukset, eli kaikki materiaali 

jota laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa tarvitaan.  

 

Hintatietoina voidaan käyttää ajantasaista kustannusinformaatiota ja tavarantoimittajien 

sekä alihankkijoiden tarjouksia. Joten jokaisen työpaketin osalta pyydetään tarjoukset 

joko kokonaisesta valmiista laitteesta alihankkijoilta, tai laiteen osaluettelon mukaisesti 

tarjous pelkistä komponenteista tavarantoimittajilta. Materiaalitarjousten lisäksi 

alihankkijoilta pyydetään myös tarjoukset projektissa tehtävästä erilaisista 

alihankintakokonaisuuksista. 
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Jokaisen projektin työpaketin vaatimat työmäärät arvioidaan käyttäen apuna tarjouksia 

alihankkijoilta, vanhojen projektien tietoja sekä henkilöstön yleistä kokemusta 

sahalaitosprojekteista. Työmäärät kerrotaan työpaketin luonteeseen sopivalla 

keskituntipalkalla, jolloin arvio projektin suorista työkustannuksista. Esimerkiksi. 

asennustyön keskituntipalkassa huomioidaan mahdolliset matkakorvaukset, päivärahat. 

 

Lisäksi on arvioitava projektin kokoluokan mukaan aiheutuvat muut projektin 

välittömät kustannukset kuten huolinta, tullaus ja konsultointi. Kustannusarviot tehdään 

tarjousten ja kokemuksen perusteella omalle työpaketilleen työlajinmukaisesti. Myös 

projektin vaikutukset yleiskustannuksiin on arvioitava, eli paljonko projektin 

käynnistäminen nostaisi yleiskustannuksia ja mikä olisi projektille jaettava osuus näistä 

kustannuksista. Arvioitavat yleiskustannukset jaetaan yrityksen laskentatoimen 

periaatteiden mukaisesti tuotannon yleiskustannuksiin ja muihin yleiskustannuksiin. 

Molemmat em. yleiskustannukset arvioidaan omiksi työpaketeikseen. 

 

Tuotannon yleiskustannusten arvioinnissa hyödynnetään kokemusperäisiä arvioita 

suhteutettuna vallitsevaan ajantasaiseen kustannustietoon. Arvion tekeminen on erittäin 

haasteellista, koska on erittäin vaikea arvioida ennalta tuotannossa tarvittavan 

tarvikkeiden määrää. Parhaiten tämä onnistuu käyttämällä vastaavien projektien 

kustannustietoja hyväksi. 

 

Lopuksi projektille on arvioitava sen osuus muista yleiskustannuksista, kuten kiinteistä 

kustannuksista ja tarvittavien investointien poistoista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää 

edellisten tilikausien vastaavia kustannuksia, kuitenkin suhteutettuna projektin 

aiheuttaman toiminta-asteen vaikutukseen muihin yleiskustannuksiin. Edellisten 

tilikauden muut yleiskustannukset saadaan suoraan yrityksen käyttämältä tilitoimistolta. 

 

Kaikissa laskelmissa on syytä ottaa huomioon teräksen hinta, inflaatio, yms. 

kustannuksiin vaikuttavat seikat. On myös syytä arvioida eri riskitekijöitä jotka 

vaikuttavat hintoihin. Etenkin teräksen hinnalla on erittäin suuri merkitys 

sahalaitosprojektien kustannuksiin. Riskien rahallista arvoa arvioidaan kertomalla riskin 

haittavaikutuksen rahamääräinen arvo oletetulla riskin todennäköisyydellä. 
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Kustannusarvioon lisätään epävarmuusvaraus, jonka avulla katetaan ennalta 

arvaamattomat kustannukset.  
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5.4 Sahalaitosprojektien budjetointi 
 

5.4.1 Budjetoinnin perusteet ja kassavirtakaavio 
 
Jotta sahalaitosprojektien ajallista ja taloudellista edistymistä voitaisiin seurata, täytyy 

jokainen projekti budjetoida. Ennen projektin budjetoimista, arvioidaan projektin 

tehtävien tarkka suoritusjärjestys ja kestoaika. Tehtävien keston arvioinnissa käytetään 

hyväksi projektin kustannusarvioinnissa saatua tietoa ja projektiryhmän 

asiantuntemusta. Kustannusarvioinnissa syntyneitä arvioita voidaan tarkentaa käyttäen 

kolmen pisteen eli PERT-menetelmää, jonka avulla lasketaan jokaiselle työpaketille 

arvioitu kestoaika. Projektin etenemisestä tehdään yksinkertainen janakaavio (liite 8), 

josta ilmenee jokaisen työpaketin arvioitu kesto. 

 
 
Itse budjetointi jaetaan samoihin osiin kuin itse projektit jaetaan, eli projekti 

budjetoidaan positiokohtaisesti projektin osituksen mukaan. Laitepositiolle ja 

toiminnallisille positioille budjetoidaan välittömät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

alihankintakustannukset. Yleiskustannukset budjetoidaan omalle työpaketilleen 

eriteltynä tuotannon yleiskustannuksiin ja muihin yleiskustannuksiin. Budjetoinnissa 

annetaan rahamäärän oletettu sitoutumishetki tarkan päivämäärän muodossa, mutta 

laskentatarkkuus on kuitenkin yksi kuukausi. Budjetoinnista vastaa yrityksen 

projektipäällikkö, käyttäen apunaan projektiryhmää ja yrityksen johdon 

asiantuntemusta. Budjetointitarkkuutena käytetään yhtä (1) kuukautta. 

 

Projektin budjetointivaiheessa laaditaan myös kassavirtakaavio. Kassavirtakaavioon 

merkitään tuloiksi projektisopimuksen mukaiset maksuerät laitoksen ostajalta, ja 

menoiksi projektin budjetoinnin mukaiset menot projektin keston aikana. Tämän lisäksi 

kassavirtakaavioon lisätään muut oletetut liiketoiminnan tuotot ja kulut. Mikäli 

kassavirtakaaviosta havaitaan, että yritys joutuisi lyhytaikaisiin maksuvaikeuksiin 

projektin aikana, voidaan tehtävien järjestystä ja siten budjetoinnin mukaan sitoutuvien 

kustannusten aikataulua muuttaa tai varautua ottamaan lyhytaikaista lainaa. Lainan 

kustannukset on luonnollisesti huomioitava projektibudjetissa. 
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Myöhemmin kun kustannuslaskentajärjestelmään tallentuu tarpeeksi projektikohtaisia 

kustannustietoja, voidaan näitä tietoja hyödyntää uusien projektien budjetoinneissa. 

Sahalaitosprojektin budjetoinnissa pitäisi ottaa huomioon samat riskit kuin 

kustannusarviossakin. Riskejä varten varaudutaan pelivaralla, joka voidaan budjetoida 

joko yksittäisenä projektin positiona, tai pelivara voidaan jakaa eri projektien osien 

kesken ja budjetoida erikseen omaksi positiokseen. 

5.4.2 Projektien materiaalien budjetointi 
 

Projektin materiaalikustannukset budjetoidaan laitekohtaisesti. Jokaiselle projektissa 

valmistettavalle sahalaitteelle budjetoidaan materiaalikustannukset siten, että 

materiaalikustannukset jaetaan isompiin kokonaisuuksiin materiaalin tyypin / 

kustannuslajin mukaan. Budjetoidun hinnan lisäksi arvioidaan rahaerän mahdollinen 

sitoutumispäivä, esim. taulukon 3 mukaisesti. 

 

Taulukko 3. Materiaalikustannusten budjetointi laitepositiolle: 
 

Projekti 8A01 – Velsk: POS 1 Tukkipöytä 20 000€ 

Materiaali Hinta 0% alv pvm 
Suora teräs 3 000 € 1.1.2009
Polttoleikattu teräs 2 500 € 1.1.2009
Särmätty teräs 1 500 € 1.2.2009
Kuljetinketjupyörät 2 000 € 1.4.2009
Kuljetinketju 5 000 € 1.4.2009
Tappivaihdemoottorit 4 500 € 1.4.2009
Laakerit 500 € 1.4.2009
Muut osat 1 000 € 1.5.2009
 
 
Mikäli tiettyjä materiaaleja ei voida budjetoida laitekohtaisesti, budjetoidaan ne 

projektin osituksessa määriteltyyn toiminnalliseen positioon. Esimerkiksi budjetoidaan 

projektissa KAIKKIEN valmistettavien laitteiden maalaukseen tarvittavat materiaalit 

taulukon 4 mukaisesti. 
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Taulukko 4. Materiaalikustannusten budjetointi toiminnalliselle positiolle: 
 

Projekti 8A01 – Velsk: POS 305 Pintakäsittelyn materiaalit 

Materiaali Hinta 0% alv pvm 
Maali RAL 5015 2 000 € 1.6.2009
Maali RAL 2012 2 500 € 1.6.2009
Hiontatarvikkeet 1 500 € 1.6.2009
 
 
Kokonaisten laitteiden alihankintaostot budjetoidaan suoraan sille positiolle mihin ne 

kuuluvat jos mahdollista. Esimerkiksi tukinkääntäjän oston budjetointi taulukon 5 

osoittamalla tavalla. 

 

Taulukko 5. Alihankintaostojen budjetointi: 
 
POS Tehtävä / laite Hinta 0% alv pvm 
… 
7 Tukinkääntäjä (Oy Ab:lta ostettuna) 420 000 € 1.5.2009 
… 
 
Budjetointi voidaan vielä jakaa taulukon 6 mukaisesti maksusopimusten mukaisiin 

osiin. Ostojen tarkempi maksuerittely mahdollistaa tarkemman projektin 

kassavirtakaavion laskemisen kuin pelkkä yksittäinen ostosumma. 

 

Taulukko 6. Alihankintakustannusten budjetointi maksuerien mukaan: 
 
 Velsk POS 7 Tukinkääntäjä (Oy Ab) 420 000€: 

Tukinkääntäjä (Oy Ab:lta ostettuna) Hinta 0% alv pvm 
1.maksuerä 120 000 € 1.5.2009 
2.maksuerä 280 000 € 1.7.2009 
3.maksuerä 20 000 € 1.8.2009 
 
 

5.4.3 Projektien työajan ja työkustannusten budjetointi 
 
Projektissa laitteiden valmistukseen käytettävät työajat budjetoidaan myös 

laitekohtaisesti taulukon 7 mukaisesti. Jokaisen laitteen osalta arvioidaan laitteen 

vaatima työmäärä miestyötunteina. Mikäli tiettyä työtä ei voida budjetoida 

laitekohtaisesti, budjetoidaan ne projektin osituksessa määritellylle toiminnalliselle 
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positiolle. Positiokohtaiset työkustannukset voidaan myös jakaa vielä työlajinmukaisesti 

omaan taulukkoon (taulukko 7, alaosa). 

Taulukko 7. Työkustannusten budjetointi: 

POS Tehtävä / laite 
työaika 

(h) 
€ /h € yht 

pvm 
1 Tukkipöytä 175 50 8 750 € 1.1.2010-1.2.2010 
2 Porrasannostin 225 50 11 250 € 1.2.2010-1.3.2010 
3 Tukkikuljetin 125 50 6 250 € 1.2.2010-1.4.2010 
…  

305 Pintakäsittely 200h 50 10 000€ 1.1.2010-1.6.2010 
310 Asennusvalvonta 500h 75 37 500€ 1.8.2010-1.12.2010 

… … … … … … 
        

Tarkempi erittely POS 1: 
työaika 

(h) 
€ /h € yht 

pvm 

Hitsaustyöt 100 50 5 000 € 1.1.2010-14.1.2010 
Asennustyöt 50 50 2 500 € 15.1.2010-28.1.2010 
Viimeistely 25 50 1 250 € 29.1.2010-1.2.2010 

            
 
 
Työajan budjetointi sisältää myös arvioin millä aikavälillä kyseinen työ tullaan 

suorittamaan. Budjetoinnissa otetaan kantaa vain kokonaistyötunteihin, ei siihen miten 

ne jakautuvat eri työntekijöiden kesken. Hintana käytetään joko tuotantopaikan 

keskituntihintaa, tai asennuspaikan keskituntihintaa riippuen siitä missä budjetoitu työ 

on suunniteltu tehtäväksi. Taulukon 7 osoittaman esimerkin tapauksessa ”POS 210 

Asennusvalvonta” käytettäisiin asennuspaikan keskituntihintaa, ja muualla 

tuotantopaikan keskituntihintaa. Yritysjohdon ja toimihenkilöiden työkustannukset 

käsitellään osana yleiskustannuksia. 

5.4.4 Muiden välittömien projektikustannusten budjetointi 
 
Muut välittömät projektikustannukset budjetoidaan projektin osituksen mukaisesti 

omille positioilleen taulukon 8 osoittamalla tavalla. Kustannukset summataan omaan 

positioonsa, mutta jokaisesta positiosta pidetään myös erikseen omaa tallennetta, johon 

kustannusten jakautuminen ja sitoutumisen ajankohta kirjataan. 

 

 



 

84 
 

Taulukko 8. Muiden välittömien projektikustannusten budjetointi: 
 
POS Kustannus Hinta 0% alv Sitoutumisajankohta 
… … … … 
305 Konsultointi 20 000 € 1.1.2010-16.1.2010 
306 Vakuutukset 10 000 € 1.2.2010-1.3.2010 
307 Huolinta 5 000 € 1.2.2010-1.4.2010 
… … … … 
        

305 Konsultointi Hinta 0% alv Sitoutumisajankohta 
Konsultti A 5000 € 1.1.2010 
Konsultti A 5000 € 15.1.2010 
Konsultti B 10000 € 16.1.2010 

 
 

5.4.5 Yrityksen yleiskustannusten osuuden budjetointi projekteille 
 
Projekteille kohdistuva osuus tuotannon yleiskustannuksista budjetoidaan omalle 

positiolleen. Budjetoinnissa tehdään arvio siitä, miten paljon projektissa kulutetaan 

tuotannossa tarvittavaa materiaalia. Tarkan luettelon tekeminen arvoltaan vähäisistä 

tarvikkeista ei ole tarpeellista, ainoastaan tarvittavan materiaalin kokonaisarvo on 

tärkeää. 

 

Lisäksi on arvioitava työntekijöiden työajasta kuluva aika muuhun kuin projektityöhön. 

Työajanseurantajärjestelmän avulla saadaan tarkka arvio projektien kannalta 

”tuottamattomaan” työhön kulutetusta ajasta keskimäärin.  Budjetoinnissa 

työntekijöiden tuntihintana käytetään tilanteeseen sopivaa keskituntihintaa. Materiaali- 

ja työkustannusten kokonaissumma voidaan jakaa sitoutuvaksi projektin 

tuotantovaiheen keston ajaksi. 

 

Projekteille kohdistuva osuus muista yleiskustannuksista voidaan budjetoida 

vuosittaisiksi käyttämällä vuosittaisia muita yleiskustannuksista ja jakamalla nämä 

tulevien projektien kesken ja niiden kestoaikojen suhteen. Esimerkiksi yrityksen muut 

yleiskustannukset olivat vuonna 2008 120.000€. Oletetaan niiden kasvavan 5% 

vuodessa. Projekteille budjetoidaan taulukon 9 mukaisesti vuosittain tästä summasta 

muita yleiskustannuksia projektien kestoaikojen suhteen. 
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Taulukko 9. Muiden yleiskustannusten budjetointi: 

Projekti vuodet kesto 

Osuus 

2009 

Osuus 

2010 

Osuus 

2011 

Projekti A 2009 6kk 33,3 % 0,0 % 0,0 % 

Projekti B 2010 8kk 0,0 % 40,0 % 0,0 % 

Projekti C 2009-2011 36kk 66,6 % 60,0 % 100,0 % 

 

5.4.6 Budjetoinnin yhteenvedot 
 
Budjetoinnin lopuksi voidaan tehdä yhteenvetotaulukoita kustannuksista 

kustannuslajikohtaisesti tai työlajikohtaisesti taulukon 10 mukaisesti. Tämä helpottaa 

erilaisten riskien arviointia perustuen eri kustannuslajeihin. Esimerkiksi taulukosta 10 

voidaan laskea helposti miten laakereiden hinnan nousu vaikuttaisi koko projektin 

budjettiin. 

 
Taulukko 10. Kustannuslajikohtainen yhteenveto 
 

Positiot Yhteensä 
Nimike 1 2 3 4 5 … 
Suora teräs 3 000 € 5 000 € 10 000 € 20 000 € 5 000 € … 430 000 €
Polttoleikattu teräs 2 500 € 2 000 € 3 000 € 5 000 € 1 000 € … 135 000 €
Särmätty teräs 1 500 € 2 500 € 2 500 € 1 500 € 5 000 € … 130 000 €
Kuljetinketjupyörät 2 000 € 0 € 500 € 0 € 1 000 € … 35 000 €
Kuljetinketju 5 000 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € … 60 000 €
Tappivaihdemoottorit 4 500 € 3 500 € 2 500 € 15 000 € 2 500 € … 280 000 €
Laakerit 500 € 1 000 € 500 € 2 000 € 250 € … 42 500 €
… … … … … … 
 

5.5 Projektien kustannusten kirjaamisperusteet 

5.5.1 Projektien välittömät työkustannukset 
 
Tuotantohenkilökunnan työpanoksen seuraamiseksi yritykselle on kehitetty PC-

pohjainen työajanseurantajärjestelmä. Järjestelmä perustuu henkilökohtaiseen 

tietokoneeseen ja viivakoodijärjestelmään. Tuotantohenkilökunnan tarkka työpanoksen 

erittely eri projektin osien kesken saadaan suoraan työajanseurantajärjestelmän avulla. 

Kappaleessa 5.7.4 on tarkempi erittely ko. järjestelmän toiminnasta. 
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Paperista tuntikorttia (Liite 9) käytetään silloin kun töitä tehdään PC-pohjaisen 

työajanseurantajärjestelmän käyttöalueen ulkopuolella. Työntekijät täyttävät työajan 

aikana tuntikortin, jonka avulla työtunnit voidaan osoittaa oikeille projekteille ja 

positioille. Työntekijöiden tuntikorttien tiedot siirretään manuaalisesti vähintään 

kuukausittain kustannuslaskentajärjestelmään. Tuntitietojen tallentamisesta vastaa 

kyseisen projektin projektipäällikkö. 

 

Työajanseurantajärjestelmän ulkopuolella on yrityksen johto ja toimistohenkilökunta. 

Toimistohenkilökunnalla on kiinteä kuukausipalkka ja liukuva työaika. 

Toimistohenkilökunnan ja yrityksen johdon palkkaa käsitellään yleiskustannuksina ja 

jaetaan käsin projekteille. Koska projekteilla on verrattain pitkät toimitusajat, ja 

projekteja on vuosittain suhteellisen vähän, on kustannusten jakaminen käsin 

suhteellisen tarkkaa ja kustannustehokasta. 

5.5.2 Projektien välittömät materiaalikustannukset 
 
Yrityksen materiaalihankinnasta vastaavat pääasiassa eri projektien projektipäälliköt. 

Kaikki hankittava materiaali pyritään kilpailuttamaan jos se on kustannustehokasta. Jo 

tarjouspyyntö vaiheessa pyritään jakamaan tarjouspyynnöt projekteittain ja 

positiokohtaisesti jos mahdollista. Projektinumeroita tai tunnistetta, sekä 

projektikohtaisia positionumeroita käytetään tunnistamaan mitkä laskut kuuluvat 

millekin projektille ja positiolle. Ns. ”laskun merkki” annetaan jo 

tarjouspyyntövaiheessa tavarantoimittajalle. Tilausvahvistuksen saapuessa varmistetaan 

vielä, että tilaus on kohdistettu oikealle projektille ja positiolle. 

 

Kaikkea materiaalia ei tietenkään voida tilata siten, että yhdellä laskulla olisi vain yhden 

projektin position materiaaleja. Tällöin projektipäällikön pitää kirjata itselleen ylös 

mille projektille ja projektin positioille tilauksen eri osat kuuluvat. Ja mikäli 

materiaaleja ei voida kohdistaa suoraan projektien fyysisille laitepositioille, on 

käytettävä niille sopivaa projektien toiminnallisia tai yleiskustannuspositioita. 

 

Materiaalikustannukset ja ostot alihankkijoilta syötetään käsin 

kustannuslaskentajärjestelmään jo tilausvaiheessa. Tällöin ne merkitään järjestelmään 

sitoutuneiksi kustannuksiksi. Näin ollen tieto kustannusten sitoutumisesta syntyy jo 
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tilausvaiheessa, eikä synny viivettä tilauksen ja laskun maksun välissä. Valmistuksessa 

syntyvä materiaalihukka merkitään kyseessä olevan projektin valmistuksen 

yleiskustannuspositiolle. Esim. sähkömoottorin hajotessa asennusvirheen takia, uuden 

moottorin hankinnan kustannukset merkitään valmistuksen yleiskustannuksiin, eikä 

kyseisen laitteen positiolle. 

 

Kun laskut ovat saapuneet kirjanpidosta, voidaan järjestelmästä tarkistaa tietojen 

oikeellisuus, ja merkitä lasku maksetuksi. Laskut tunnistetaan tilausvaiheessa 

pyydettyjen laskun viitteiden avulla. Samalla laskuun lisätään kirjanpidon antama 

tositenumero, jota tarvitaan osatuloutuksessa. Tämä tehdään kuukausittain 

projektipäällikön ja talousjohtajan yhteistyönä. 

5.5.3 Muut projektien välittömät kustannukset 
 
Muut välittömät projektikustannukset syötetään kustannuslaskentajärjestelmään 

projektin osituksen mukaisesti omille positioilleen. Em. kustannukset syötetään 

manuaalisesti kustannuslaskentajärjestelmään heti kun päätös niiden hankinnasta 

tehdään, ja tarkastetaan kuukausittain, samassa yhteydessä materiaalikustannusten 

laskujen kanssa. Kustannusten syöttämisestä vastaa projektipäällikkö yhdessä 

talouspäällikön kanssa.  

5.5.4 Projektien välilliset kustannukset 

Projekteille kohdistuva osuus tuotannon yleiskustannuksista 
 
Kun yritys hankkii tuotannon yleiskustannuksiin kuuluvaa materiaalia, ilmoitetaan 

tilauksen merkiksi ”tuotannon yleiskustannukset”, joka merkitään myös kirjanpidon 

tositteeseen. Näin ollen kirjanpidossa osataan viedä tuotannon yleiskustannukset omalle 

tililleen, ja niiden kokonaismäärä ajanjaksoittain saadaan suoraan kirjanpidosta. 

 

Projekteihin liittymätön työ ja joutoaika tallentuvat automaattisesti 

työajanseurantajärjestelmään. Järjestelmään kirjautuu myös kokonaistyöaika, jota 

voidaan käyttää tuotannon yleiskustannusten jakamisessa projekteille.  Kun materiaalin 

ja työn osuus tuotannonyleiskustannuksista on laskettu, kustannukset voidaan jakaa 

esimerkiksi käyttämällä kustannusajurina kuhunkin projektiin tehtyjä työtunteja: 
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(2) 
 

Tuotannon yleiskustannusten jakaminen projekteille voidaan tehdä kuukausittain 

muiden projektikulujen tarkistuksen yhteydessä. 

Projekteille kohdistuva osuus muista yleiskustannuksista 
 
Yrityksen talousjohtaja erottelee yrityksen muut yleiskustannukset laskun 

maksuvaiheessa. Laskuun merkitään kirjanpitoa varten merkki, jonka avulla voidaan 

muut yleiskustannukset erottaa muista kustannuksista. Erottelun periaatteet käydään läpi 

projektipäällikköjen ja yrityksen johdon välein vuosittain.  

 

Yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakustannusten suhteen joudutaan tekemään arvio 

siitä, kuinka paljonko yrityksen johtohenkilöt tai toimihenkilöt ovat työskennelleet eri 

projektien kesken. Arvio voi olla karkea prosenttiosuus eri projektien kesken. Työajan 

arvioinnista saadaan tarkempi, mikäli yrityksen johto ja toimihenkilöt pitävät 

jonkinlaista työpäiväkirjaa. Yrityksen johdon työn hinnalle antaa yrityksen johto itse 

arvionsa. Toimihenkilöiden palkkakulut saadaan suoraan kirjanpidosta. Johdon ja 

toimihenkilöiden palkkakustannukset lasketaan ja jaetaan taulukon 11 mukaisesti 

projekteille. 

 
Taulukko 11. Toimihenkilöiden palkkakulujen laskeminen: 
 
Työpanosten jako 

Johto Toimih. 1 Toimih. 2 Toimih. 3 Toimih. 4 
Projekti A 25 % 100 % 25 % 33 % 
Projekti B 50 % 25 % 33 % 20 % 
Projekti C 25 % 50 % 33 % 80 % 

Työpanosten hinnan laskeminen projektikohtaisesti: 
Projekti A Johto 25 % 100 000 € 25 000 €

Toimih. 1 100 % 40 000 € 40 000 €
Toimih. 2 25 % 50 000 € 12 500 €

  Toimih. 3 33 % 30 000€ 9 900 €   
yhteensä: 87 400 €
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Muiden kiinteiden kustannusten määrät saadaan suoraan kirjanpidosta. Ne voidaan 

laskea yhteen ja jakaa projektien kesken käyttämällä sopivaa kustannusajuria, 

esimerkiksi projekteille tehdyt työtunnit. Kiinteiden kustannusten jakoprosessi 

projekteille toistetaan vuosittain kun vuotuisten kiinteiden kustannusten kokonaismäärä 

on saatu selville. 

 
Kun projekteille kohdistuvat osuudet eri välillisistä kustannuksista on laskettu, 

merkitään ne projektikohtaisesti projektien yleiskustannus positioille taulukon 12 

osoittaman esimerkin mukaisesti. 

 

Taulukko 12. Välillisten kustannusten kohdistaminen projekteille: 

8A01 Velsk: 
POS Position nimi Hinta 
501 Projektin osuus valmistuksen yleiskustannuksista 250 000 € 
502 Projektin osuus muista yleiskustannuksista 50 000 € 
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5.6 Sahalaitosprojektien kustannusvalvonta 
 
Projektin etenemisen seuraamiseksi, projektin jokaisen työpaketin osalta pidetään kirjaa 

niiden valmiusasteesta. Valmiusasteiden määrittelyyn käytetään prosentuaalista 

asteikkoa väliltä 0 – 100 %. Valmiusasteen määrittely tehdään kuukausittain, ja siitä 

vastaa projektipäällikkö. Valmiusasteen määrittely perustuu kokemuksen perusteella 

määriteltyihin periaatteisiin. Periaatteista pidetään kirjaa, ja periaatteita pyritään 

päivittämään säännöllisesti. 

 

Ennen projektin alkua on määriteltävä sallitut toleranssit kustannus- ja 

aikataulupoikkeamille. Kustannuspoikkeamien määrittelemiseksi projektin 

työpaketeista tehdään luettelo liitteen 9 mukaisesti. Liitteen 9 kuvasta ilmenee kuinka 

jokaiselle työpaketille on laskettu sen suhteellinen osuus projektin arvosta, ja 

kustannuspoikkeaminen rahalliset määrät eri toleranssiarvoilla. Tämä auttaa 

projektipäällikköä keskittymään projektinohjauksessa projektin kannalta merkittäviin 

työpakettiin  

 

Myös projektin aikataulupoikkeamista tehdään taulukko, josta ilmenee projektin 

jokaisen työpaketin kesto päivinä sekä työpaketin keston osuus koko projektin kestosta. 

Kustannus- ja aikataulupoikkeamia seurataan kuukausittain, ja mikäli poikkeamat 

ylittävät sallitut toleranssit, ryhdytään korjaaviin toimiin. Projektipäällikkö raportoi 

projektin poikkeamista johtoryhmälle säännöllisesti projektipalavereissa. 

 

Koska sahalaitosprojektit ovat yleensä toimitusprojekteja, asettaa tarjoushinta projektin 

budjettikaton. Tästä syystä budjettiylitykset tulisi kompensoida projektin muissa osissa, 

jos se vain laatua ja aikataulua vaarantamatta on mahdollista. Hintasäästöjä voidaan 

löytää käyttämällä erilaisia työmenetelmiä tai halvempia komponentteja. Mikäli projekti 

on edellä aikatauluaan, voidaan myös työntekijämäärän sopeuttamisella saada säästöjä. 

 

Projektin ollessa jäljessä aikatauluaan, on arvioitava voidaanko siihen vaikuttaa työn 

tehostamisen avulla, tai lisätyövoiman palkkaamisella. Samassa yhteydessä on myös 

arvioitava miten työpaketin myöhästyminen vaikuttaa koko projektin aikatauluun. 
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Tällöin voidaan arvioida onko kannattavampaa maksaa mahdolliset sakot 

myöhästymisestä, vai kannattaako palkata lisätyövoimaa saattamaan projekti 

aikatauluun. 

5.6.1 Projektin lopetus ja jälkilaskenta 
 
Projektin loputtua tehdään yhteenveto projektin kustannuksista. Tämän lisäksi 

analysoidaan projektissa tapahtuneiden poikkeamat ja niiden syyt. Koko projektin osalta 

voidaan laskea kannattavuuslaskelma. Projektin laitteista voidaan laskea myös 

seuraavien projektien kustannusarvioita helpottavia suureita, kuten tuotannon 

yleiskustannukset / työtunti, huolintakustannukset / laite. Tämän lisäksi voidaan tehdä 

alustaviin kustannusarvoihin kelpaavia hinnoittelukertoimia, esimerkiksi kuljettimen 

hinta / metri.  

 

Projektin tarkkojen laitekohtaisten kustannusten laskemiseksi laitekohtaisiin materiaali- 

ja työkustannuksiin on vielä lisättävä projektin yleiskustannuspositioiden ja 

toiminnallisten positioiden kustannukset jaettuna laitekohtaisesti. Jokainen projektin 

sisäinen yleiskustannus- ja toimintopositio voidaan jakaa laitteille käyttämällä 

yleiskustannus- tai toimintoposition luonteelle sopivaa kustannusajuria. Esimerkiksi 

projektin osuus valmistuksen yleiskustannuksista voidaan jakaa laitteiden kesken 

käyttämällä kustannusajurina laitteiden valmistusaikaa kaavan 3 mukaisesti. 

 

                  

(3) 
 

Kaikki muut projektin laitteille välilliset positiot jaetaan samalla menetelmällä sopivaa 

kustannusajuria käyttäen laitteille (kuva 36). Näin ollen saadaan karkea lähtökohta 

yksittäisten laitteiden valmistushinnoille. Kaikkia välillisten kustannusten positioita ei 

kannata välttämättä jakaa, mikäli ne eivät palvele hinnoittelupäätöksiä, esim. 

huolintakustannuksia kotimaahan myytäviin laitteisiin.  
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Kuva 36. Projektikustannusten jakaminen fyysisille laitteille. 

 

Toimintolaskennan avulla päästäisiin parempaan laskentatarkkuuteen, kuin perinteisiä 

menetelmiä käyttäen. Puhdas toimintolaskenta ei Mecwoodin tapauksessa kuitenkaan 

olisi järkevää, koska yrityksen tuotannossa ja toiminnoissa ei ole tarpeeksi selkeästi 

toistuvia toimintoja. (Esim. materiaali ostetaan puolivalmiina, yritys ei tee itse 

koneistuksia). Myös yleiskustannusten osuuden ollessa suhteellisen pieni verrattuna työ- 

ja materiaalikustannuksiin, tarkempi yleiskustannusten jakaminen ei olisi 

todennäköisesti kustannustehokasta. 

 

Projektin jälkilaskennan yhteydessä voidaan päivittää myös yrityksen 

yleiskustannuslisä, jota voidaan hyödyntää yksittäisten tuotteiden hinnoittelussa, tai 

projektien alustavissa kustannusarvioissa. Yleiskustannuslisä voidaan laskea 

summaamalla yrityksen yleiskustannukset, ja jakamalla se yrityksen kaikilla 

toteutuneilla tuotannon työtunneilla, jolloin saadaan yleiskustannuslisän määrä per 

tehtävä työtunti kaavan 4 mukaisesti. 

 
                     

(4) 
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5.7 Mecwood Oy:n kustannuslaskentajärjestelmä 

5.7.1 Kustannuslaskentajärjestelmän kehittämisen lähtökohdat 
 
Koska yrityksellä ei ollut ennestään käytössä minkäänlaista 

kustannuslaskentajärjestelmää tai projektilaskentajärjestelmää, voitiin kehitystyö 

aloittaa ns. puhtaalta pöydältä. Kustannuslaskentajärjestelmän suunnittelun 

lähtökohtana pidettiin jo aiemmin esitettyä jäsenneltyä systeemin analysointia ja 

suunnittelua (Liite 1).  Vaihtoehtona oli joko oman kustannuslaskenta- / 

projektilaskentajärjestelmän luominen, tai sen hankkiminen valmiina ohjelmistona. 

Yritys päätyi itse suunniteltuun ja valmistettuun järjestelmään sen räätälöitävyyden 

takia, ts. markkinoilla ei ollut ohjelmistoa joka olisi tyydyttänyt yrityksen tarpeita 

kustannustehokkuus huomioiden. 

 

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa tehtiin yrityksen liiketoimintaprosesseista ja 

datavirroista kuvaus liitteen 11 esimerkin mukaisesti, jossa esitellään 

materiaalinhankinnan- ja työajanhallinnan vuokaavio. Vuokaavioista käy selville 

tietovirtojen suunnat, ja tietovirtoihin vaikuttavien ihmisten vastuut, eli esim. kuka 

vastaa tiedon tallentamisesta tai sen raportoinnista. Tämän jälkeen yrityksessä tehtiin 

päätös siitä, minkälaisia raportteja kustannuslaskentajärjestelmän tulisi tuottaa. 

Raporttien lähtökohdat määräytyivät pitkälti yrityksen johdon toiveiden mukaan. 

 

Vastuu tietojen tallentamisesta kustannuslaskentajärjestelmään on projektin 

projektipäälliköllä. Tämä on luonnollinen valinta, koska kaikki projektitiedot kulkevat 

hänen kauttaan. Tämän lisäksi päätettiin, että järjestelmään kirjataan ainoastaan 

projektikohtaiset kustannustiedot. Muut tiedot, kuten yleiskustannukset summaisi 

yhteen tilitoimisto, josta tiedot saataisiin kuukausittain ja syötettäisiin manuaalisesti 

järjestelmään. Järjestelmä on kuitenkin suunniteltu niin, että siihen voidaan tarvittaessa 

syöttää myös muutkin kuin projektikustannukset. 

 

Työntekijöiden työaikatietojen tallentamisen osalta tehtiin alkuperin päätös, että 

työntekijöiden tuntitiedot tallennettaisiin kuukausittain manuaalisesti järjestelmään. 

Kävi nopeasti kuitenkin ilmi, että kyseinen menettely olisi suhteellisen aikaa vievää ja 
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epätarkkaa. Työntekijöille tuntui olevan ylivoimainen tehtävä pitää kirjaa siitä, mitä 

tehtävää oli milloinkin hoitanut. Tämän vuoksi yritykselle kehitettiin sähköisesti 

toimiva työajanseuranta, jolloin manuaalista tiedontallennusta ei tarvita. 

5.7.2 Kustannuslaskentajärjestelmän ominaisuudet ja ohjelmistot 
 
Kustannuslaskentajärjestelmä toimii rinnakkaisjärjestelmänä yrityksen tilitoimiston 

hoitaman liikekirjanpidon järjestelmän kanssa. Kustannuslaskentajärjestelmä ei ota 

muutoin kantaa yrityksen liikekirjanpitoon, se toimii ainoastaan osatuloutuksen 

apuvälineenä tarkan projektikohtaisen kustannusseurannan avulla. Järjestelmä perustuu 

eräajoon, ts. tiedot kirjataan tietyin aikavälein järjestelmään. 

 
Kuvan 37 mukainen kustannuslaskentajärjestelmän ohjelmisto perustuu tietokoneen 

taulukkolaskentaohjemistolla (Mircosoft Excel) kehitettyihin ohjelmiin. Ohjelmistot 

käyttävät pääasiassa Visual Basic ohjelmointikieltä ja sen mahdollistamia lomakkeita 

perinteisen taulukkolaskennan sijaan.  Kustannuslaskentajärjestelmä sisältää kolme eri 

ohjelmaa: Projektilaskennan pääohjelmiston, työajanseurantaohjelmistot 

tuotantopaikoilla, ja palkan laskennan apuna toimivan henkilökohtaisen työajan 

seurantaohjelmiston. 

 

 

Kuva 37. Mecwood Oy:lle kehitetty kustannuslaskentajärjestelmä. 
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Projektilaskentajärjestelmän avulla projektit voidaan budjetoida niin ajallisesti kuin 

taloudellisesti, ja projektien etenemistä tavoitteisiin verrattuna voidaan seurata erilaisin 

menetelmin. Projektilaskentajärjestelmä osaa suoraan hyödyntää työajanseurantaan 

tallennettua tietoa, ilman että sitä pitäisi prosessoida tai syöttää manuaalisesti uudestaan.  

Muuten projektilaskentajärjestelmän syötteinä toimivat järjestelmään manuaalisesti 

lisätyt tiedot. Ohjelmisto pystyy luomaan erilaisia raportteja yhdistämällä kaikki niin 

manuaalisesti kuin automaattisestikin syötetyt tiedot. 

 

Henkilökohtainen työajanseurantajärjestelmä (Liite 12) on taas kehitetty 

palkanlaskennan avuksi. Sen avulla yrityksen palkanlaskenta saa informaatiota jokaisen 

työntekijän päivittäisestä työpanoksesta ja näin ollen palkanlaskenta helpottuu. 

Palkanlaskenta tehdään kuitenkin erillisellä ohjelmistolla, henkilökohtainen 

työajanseurantajärjestelmä on vain raportointityökalu. 

5.7.3 Tietojen tallentaminen ja tietokannat 
 

Työaikatiedon tietokantaan tallennetaan projektin tuotantohenkilökunnan työtiedot. 

Tallennus tapahtuu automaattisesti työajanseurantajärjestelmällä. Työaikatiedot haetaan 

tuotantopisteistä kuukausittain, ja samalla tietokantaan syötetään manuaalisesti 

automaattisen työaikaseurannan ulkopuolella tehty työ. Yleis- ja projektitietokantaan 

tallennetaan yrityksen yleisluontoista tietoa kuten tuntipalkkojen keskiarvoja, sekä 

projektikohtaista tietoa kuten projektien osiointi (positionumerot ja niitä vastaavat 

laitteet). Nämä tiedot syötetään manuaalisesti projektien suunnitteluvaiheessa, sekä 

muissa ”tarkastuspisteissä” lähinnä vuosittain. 

 

Kustannustietokantaan tallennetaan kaikki yrityksen projektien kustannustiedot: 

projektien budjetit, valmiusasteet, materiaali- ja alihankintaostot. Tiedot tallennetaan 

manuaalisesti kustannuslaskentajärjestelmän avulla. Tietojen tallennus tapahtuu eri 

projektin vaiheissa, esim. budjetit tallennetaan projektin budjetointivaiheessa, todelliset 

kustannukset, heti kun niiden sitoutumisesta on tehty päätös. Kuva 37 havainnollistaa 

tietojen tallentamiseen käytetyt tietokannat. 
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Kuva 37. Työajanseurantajärjestelmän tietokannat ja syötteet. 
 
Projektien ositustiedot tallennetaan suoraan yleis- ja projektitietokantaa muokkaamalla. 

Jokaiselle projektille annetaan projektinumero tietokannassa olevaan listaan. Jokaiselle 

projektille annetaan myös oma taulukko, johon merkitään projektin perustiedot, sekä 

projektin ositustiedot. Ositustiedot sisältävät jokaisen projektin työpaketin eli position, 

ja nämä numeroidaan halutulla tavalla liitteen 13 mukaisesti. 

5.7.4 Työajanseurantajärjestelmä 
 
Yrityksen jokaisessa tuotantopisteessä on tietokone ohjelmistoineen, joiden avulla 

työntekijät pystyvät kohdentamaan sen, mille projektilla ja sen osalle kulloinkin antavat 

työpanoksensa. Ohjelmiston käyttö perustuu taulukkolaskentaohjelmistoon ja 

viivakoodeihin. Jokaiselle käynnissä olevalle projektille ja sen osille on omat 

viivakoodinsa, jotka löytyvät järjestelmän vieressä olevalta seinältä käyttöohjeiden kera 

kuten kuvasta 38 nähdään. 

 

 

Kuva 38. Työajanseurantajärjestelmä. 
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Työajanseunrantaohjelman käyttö toimii seuraavalla tavalla: 

1. Työntekijä tunnistautuu viivakoodin avulla 
2. Työntekijä valitsee projektin viivakoodilla 
3. Työntekijä valitsee projektin position viivakoodilla 

Näitä kolmea vaihetta toistetaan aina töitä vaihtaessa. Ohjelma lukee joka käyttökerralla 

työntekijän nimen, tehtävän projektin ja position, sekä tallettaa edellisen työn 

loppumisajan ja uuden työn alkamisajan. Ohjelma tallentaa tiedot erillisen tiedostoon. 

Kun kaikkien työpisteiden tiedot kerätään yhteen, jolloin saadaan yrityksen 

työaikatiedot yhteen tiedostoon. Ohjelman suunnittelussa on panostettu 

helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Keskimäärin yhteen kirjaukseen menee 

alle kymmenen sekuntia aikaa.  

5.7.5 Projektilaskentajärjestelmä 
 
Projektilaskentajärjestelmä jakautuu kahteen osaan: tietojen syöttöön ja toteutuneiden 

tapahtumien seurantaan. Tietojen syöttö jakautuu kuvan 39 mukaisesti budjetointiin ja 

toteutuneiden tietojen syöttöön.  Tietojen syöttölomakkeilla voidaan tallentaa projektiin 

liittyvää tietoa tietokantoihin. Toteutuneiden tietojen seurantaosuuden ohjelmat 

generoivat tallennettujen tietojen avulla erilaisia raportteja. 

 

 

Kuva 39. Projektilaskentajärjestelmän pääosat. 
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Tietojen syöttö ja tietojen seuranta jakautuu kuvan 39 mukaisesti omiin ohjelmiinsa. 

Ohjelmista on pyritty tekemään mahdollisimman selkeitä, loogisia ja helppokäyttöisiä. 

Tästä syystä eri ohjelmat muistuttavat ulkonäöltään toisiaan. Ohjelmat käynnistetään 

projektilaskentajärjestelmän pääsivulta (Liite 14) olevista painikkeista. Jokainen painike 

avaa oman ohjelmansa lomakkeeseen. 

 

Projektilaskentaohjelmisto on kehitetty pääasiassa projektipäällikön avuksi 

projektinjohtamiseen. Hänen vastuullaan on tiedon syöttäminen järjestelmään ja 

raporttien tulostaminen projektin johtoryhmää varten. Ohjelman helppokäyttöisyyden 

vuoksi raporttien tulostaminen onnistuu myös ohjelmaan perehtymättömältä. 

5.8 Projektilaskentajärjestelmän käyttö 

5.8.1 Tiedon syöttäminen projektilaskentajärjestelmään 
 

Materiaali- ja yleiskustannusten budjetoinnin työkalulla voidaan budjetoida projektin 

materiaali- ja alihankinta- ja yleiskustannukset positiokohtaisesti. Kuten kuvasta 39 

näkyy, voidaan suurin osa tiedoista valita suoraan vetovalikoista. Ohjelma hakee 

projektien nimet ja projektinumerot suoraan projektitietokannasta. Kun projekti on 

valittu, ohjelma hakee positiovalikon vaihtoehdot projektitietokannasta 

projektiosituksen mukaisesti (kuva 40). Myös materiaali-, ja hankintapaikkatiedot 

haetaan vetovalikoihin suoraan projektitietokannasta. 

 

Kustannusten sitoutumispäivämäärä ja oletettu maksupäivä voidaan myös määrittää. 

Hinta-arviossa käytetään verottomia hintoja (alv 0%). Ohjelmalla voidaan budjetoida 

myös projektin osuus yrityksen yleiskustannuksista. Tällöin positioksi valitaan 

projektinosituksen mukaisesti ”projektin osuus yleiskustannuksista”. Kun halutut tiedot 

on syötetty, ne voidaan tallentaa tietokantaan ”tallenna”-painikkeella. Tämän jälkeen 

viimeksi tallennetut tiedot näkyvät ohjelman taulukossa, helpottaen virheiden 

havaitsemista.  
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Kuva 39. Kustannusten budjetointi. 

 

Projektin työajat ja työkustannukset voidaan budjetoida kuvan 40 mukaisella 

ohjelmalla. Ohjelman avulla määritetään projektin positio, jolle työaika ja kustannukset 

budjetoidaan, sekä työtehtävän tyyppi, oletettu kestoaika työtunteina ja tuntihinta. 

Projektin ajallisen edistymisen seuraamiseksi syötetään työtehtävien oletetut aloitus- ja 

lopetuspäivämäärät.  
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Kuva 40. Projektien työajan ja työkustannusten budjetointi. 

 

Projektin toteutuneet kustannukset voidaan siirtää tietokantaan kuvan 41 mukaisella 

ohjelmalla. Ohjelman ulkoasu- ja käyttölogiikka muistuttaa kustannusten budjetoinnin 

ohjelmaa. Lisänä tässä ohjelmassa on tilausnumeron, laskun päivämäärän ja 

tositenumeron syöttömahdollisuus. Ohjelmalla voidaan syöttää sitoutuneet 

kustannukset, ja myöhemmin ladata kyseinen kirjaus, ja korjata se maksetuksi. Tällöin 

voidaan syöttää tositteesta löytyvä osatuloutuksessa tarvittava tositenumero. Hinta 

voidaan syöttää myös arvonlisäverollisena, tällöin ohjelma laskee automaattisesti 

verottoman hinnan arvonlisäveroprosentin avulla.  
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Kuva 41. Toteutuneiden kustannusten siirto tietokantaan. 

 

Toteutuneiden työtuntien käsin syöttöä käytetään kun projektissa tehdään työtä 

työajanseurantajärjestelmän ulkopuolella, kuten asennuspaikoilla. Ohjelman ulkoasu on 

lähes identtinen työtuntien budjetoinnin kanssa. Ohjelmalla valitaan projekti ja sen 

positio, jolle työtä syötetään. Tämän lisäksi määritellään tehtävän tyyppi ja kuvaus, 

tuntimäärä ja työtunnin hinta. Lisäksi annetaan työn aloitus- ja lopetusajankohdat. 

 

Projektin positioiden valmiusasteet voidaan syöttää omalla ohjelmallaan saman logiikan 

mukaisesti kuin muissakin ohjelmissa. Projektin valitulle positiolle annetaan 

valmiusasteen prosentuaalinen arvo ja päivämäärä. Näin ollen eri positioiden 

valmistumisen etenemistä voidaan myöhemmin seurata. 

 

Kaikki ohjelmat kysyvät varmistuksen ennen tietojen tallennusta virhesyöttöjen 

välttämiseksi. Mikäli vanhoissa syötteissä havaitaan virheitä, voidaan vanhoja tietoja 

kuitenkin ladata tietokannasta ”lataa vanhoja”-painikkeen avulla. Näin olleen niihin 

voidaan tehdä helposti korjauksia tarvittaessa ja tallentaa korjattu versio. Lomakkeista 

löytyvillä ”tyhjennä”-painikkeilla voidaan nollata lomakkeiden syötekentät. 
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5.8.2 Tietojen seuranta 
 
Tietojen seurantaohjelmilla voidaan seurata projektin kustannustietoja jo aiemmin 

tallennettujen tietojen pohjalta. Ohjelmien rakenne ja toiminta noudattaa samoja 

periaatteita kuin tiedon tallentamiseen käytettyjen ohjelmien. Ohjelmat tuottavat raportit 

taulukkolaskentaohjelman laskentataulukkoon, josta tiedot voidaan kopioida toiseen 

ohjelmaan tai tulostaa. 

 

Kustannusten seurantaohjelmalla (kuva 42) seurataan projektin materiaali-, alihankinta- 

ja yleiskustannuksia. Kustannuksia voidaan seurata positiokohtaisesti, 

hankintapaikkakohtaisesti, nimikekohtaisesti ja rajata seuranta tiettyyn aikaväliin. 

Ohjelma tulostaa halutuilla rajauksilla määritellyt kustannukset taulukkoon. 

 

 

Kuva 42. Projektin materiaali-, alihankinta- ja yleiskustannusten seuraaminen. 

 
Tuntiseurannan (kuva 43) avulla seurataan projektikohtaisia työtunteja ja työpakettien 

valmistusasteita. Ohjelma hakee projektin seuranta-ajankohdan mukaiset budjetoidut 

työajat, toteutuneet työajat ja valmiusasteet. Ohjelma vertaa budjetoituja työaikoja 

toteutuneisiin ja laskee tarvittavan työajan arvion jokaiselle työpaketille. Ohjelma antaa 

myös kirjallisen arvion projektin aikataulun pitävyydestä suunnitelmiin verrattuna. 
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Kuva 43. Projektin työtuntien ja valmistusasteiden seuranta. 
 
Projektin positiokohtaisia kustannuksia seurataan ohjelmalla (Kuva 44), joka tulostaa 

valitun projektin budjetoidut kustannukset ja vertaa niitä toteutuneisiin kustannuksiin 

suhteutettuna valmiusasteilla. Ohjelma erittelee budjetoitujen sekä toteutuneiden 

materiaalien ja työkustannusten summat positiokohtaisesti. Ohjelma arvioi position 

kokonaishinnan sen ollessa valmiina, suhteuttamalla tähän mennessä olleet 

kustannukset position valmiusasteeseen. 

 

 

Kuva 44. Projektin kustannusten yhteenvedot positiokohtaisesti. 
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Projektin aikataulu- ja kustannusseuranta voidaan yhdistää käyttämällä ohjelmaa, joka 

laskee projektin tuloksen arvon (kuva 45). Ohjelmalla on mahdollista seurata koko 

projektia kerrallaan, tai vain pelkästään yhtä projektin positiota. Ohjelma laskee 

automaattisesti tuloksen arvo menetelmässä tarvittavat tiedot tietokantojen sisältämien 

tietojen perusteella ja tulostaa ne taulukkoon. Ohjelma piirtää myös tuloksen arvon 

kuvaajan sekä kustannusero- aikataulueroprosenttien kuvaajat kuukausikohtaisesti. 

 

 

Kuva 45. Projektin seuranta tuloksen arvo menetelmää hyödyntäen. 

 

Projektin osatuloutuksen helpottamiseksi on kehitetty ohjelma (kuva 46), jonka avulla 

voidaan listata projektin osatuloutuksessa tarvittavat tositetiedot. Työkalulla valitaan 

osatuloutettava projekti, ja osatuloutuksen aikaväli kalenterista.  Tämän jälkeen ohjelma 

listaa projektin osatuloutuksessa tarvittavat tositetiedot. Ohjelma laskee vain 

yleiskustannusten osuuden, materiaali- ja alihankintakustannukset. Projektin 

työkustannukset, on lisättävä erikseen osatuloutukseen. 
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Kuva 46. Projektin osatuloutuksen työkalu. 
 

5.8.3 Kustannuslaskentajärjestelmän rajoitteet ja jatkokehitys 
 
Kustannuslaskentajärjestelmä ei missään nimessä ole vielä täydellinen, vaan vaatii 

jatkokehittelyä. Kustannuslaskentajärjestelmä ei huomioi tällä hetkellä rahan korkoa. 

Lyhyesti sanottuna korko voidaan siis käsittää tässä tapauksessa tuottovaatimuksena. 

Suoraan sanottuna koron mukaan ottamisen mahdollisuutta ei edes tarkemmin tutkittu, 

vaan tehtiin oletus, että se monimutkaistaisi liikaa kustannuslaskentajärjestelmää. 

 

Kustannuslaskentajärjestelmän dokumentaatiota tulisi kehittää käyttäjäystävällisempään 

suuntaan. Kustannuslaskentajärjestelmän ohjelmiin tulisi lisätä painike, joka tulostaisi 

kulloinkin käytettävän ohjelman käyttöohjeet tietokoneen ruudulle. Tämä helpottaisi 

kustannuslaskentajärjestelmän uusien käyttäjien sopeutumista ohjelmien oikeaoppiseen 

käyttöön. 

 
Yksittäisten ohjelmien jatkokehitys onkin suhteellisen helppoa koska, tarvittavat 

lähtötiedot löytyvät tietokannoista hyvin jäsenneltynä. Osatuloutuksen työkaluun olisi 

hyvä lisätä tositetietojen lisäksi projektin työkustannusten laskeminen, koska tätä tietoa 

tarvitaan kuitenkin osatuloutuksessa. Sinänsä em. lisäys on suhteellisen yksinkertainen 

toteuttaa, koska työkustannukset lasketaan kuitenkin muilla ohjelmilla. 
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Projekteja pitäisi pystyä myös vertaamaan toisiinsa, niin budjetointivaiheessa kuin 

toteutuneiden kustannusten osalta. Helpoin tapa tämän toteuttamiseksi, olisi kehittää 

ohjelma joka laskee projektien kustannuseroindeksit ja aikataulueroindeksit, ja tulostaa 

ne aiemmin kuvassa 26 olevalla tavalla graafisesti. Myös projektien 

kustannusarvioinnin helpottamiseksi voisi kehittää ohjelman, jolla kustannusarvioita 

voisi tehdä edellisten projektien tietojen perusteella. Yksinkertaisimmillaan ohjelma 

voisi tulostaa eri projektien kokonaiskustannukset suhteessa projektin tuottaman 

sahalaitoksen kapasiteettiin, eli kuvassa 47 esitetyn kapasiteetti-kustannuskäyrän (Kärri 

& Uusi-Rauva, s. 22). Projektien kokonaiskustannuksissa tulisi luonnollisesti ottaa 

huomioon kustannustasojen muutokset nykyhetkeen verrattuna. 

 

 

Kuva 47. Kapasiteetti-kustannuskäyrä (Kärri & Uusi-Rauva, s. 23). 

 

Projektin jälkilaskentaan olisi myös mahdollista kehittää työkalu, jonka avulla projektit 

voitaisiin jälkilaskea järjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella automaattisesti. 

Ohjelma voisi tulostaa projektikohtaisia tunnuslukuja ja suureita, joita voitaisiin käyttää 

projektin kannattavuuden arvioinnissa sekä tulevien projektien kustannussuunnittelussa. 

Toisaalta jo nykyisillä työkaluilla voidaan helpottaa projektin jälkilaskentaa 

merkittävästi. 
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6 Yhteenveto 
 
Laskentatoimi on kaikkea suunnitelmanmukaista toimintaa, jonka tarkoituksena on 

kerätä yrityksen tai muun talousyksikön taloutta kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä 

tuottaa niihin perustuen informaatiota. Yleisin laskentakäytäntöön asettunut luokitus 

jakaa kustannukset muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset 

voidaan kohdistaa tietylle tuotteelle tai palvelulle, kun taas kustannuksia joita ei voida 

kohdistaa suoraan tietylle tuotteelle tai palvelulle kutsutaan välillisiksi kustannuksiksi.  

 

Valmistettavien tuotteiden kustannukset voidaan jakaa kolmeen osaan: välittömiin 

materiaalikustannuksiin, välittömiin työkustannuksiin ja yleiskustannuksiin. Suurin ero 

välittömien kustannusten ja välillisten kustannusten kohdistamissa tuotteille on niiden 

kohdistamistarkkuus: välittömät kustannukset on yleensä helppo kohdistaa tuotteille 

tarkasti, kun välillisten kustannusten jakamisen pohjana on kerroin, joka määrittää 

kuinka paljon välittömistä kustannuksista jaetaan jokaiselle tuotteelle tai palvelulle. 

 
Projekti lyhyesti määriteltynä on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti 

koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Projektin eri määritelmissä yhdistyy 

projektin ainutlaatuisuus, rajallinen kesto, ja kertaluontoisuus. Toimitusprojektit taas 

ovat osa useiden yritysten normaalia toimintaa tuotteiden tai palveluiden myynnissä, 

mutta ne toteutetaan projektitoimintamallilla, koska jokaisella asiakkaalla on juuri omat, 

ainutkertaiset tarpeet sekä projektin laajuuden että keston suhteen.   

 

Projektit voidaan jakaa vaiheisiinsa monella eri tavalla. Yleisin jako tehdään neljään eri 

vaiheeseen: projektin määrittely, suunnittelu, toteutus ja lopetus. Projektin vaiheet 

seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä ja projekti etenee suoraviivaisesti 

vaiheesta toiseen, palaten kuitenkin edelliseen vaiheeseen jos tulokset tai kehitystyö sitä 

vaativat. Projektit voidaan organisoida eri tavoilla ja perusjärjestelmien yhdistelmillä, 

yleisimmin käytetyt tavat ovat kuitenkin hierarkkinen tai matriisimallinen 

projektiorganisaatio. 
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Alati teknisesti monimutkaistuvien ja kooltaan laajenevien projektien hallintaan on 

kehitetty erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä. Projektin osituksen avulla monimutkainen 

tehtävä (projekti) jaetaan useisiin pienempiin osiin (työpaketti). Projektin ositus voidaan 

tehdä eri menetelmillä, yleisesti käytetympiä ovat rakenteellinen ja työlajimukainen 

ositus. Kustannussuunnittelun avulla taas voidaan helpottaa projektien kustannusten 

arviointia, suunnittelua, seurantaa ja ohjausta. 

 

Kustannusten arviointi on ennustamisprosessi, jossa määritetään niiden resurssien hinta 

ja kustannukset, jotka tarvitaan investointivaihtoehdossa, tehtävässä tai projektissa. 

Projektin kustannusten arviointi tarkentuu vaiheittain lähtien alustavasta 

kustannusarviosta päätyen lopulliseen kustannusarvioon. Projektin kustannusarvio on 

luettelonomainen laskema projektiin sisältyvien töiden kustannuksista. 

Kustannusarvioiden avulla voidaan eri projektivaihtoehtoja verrata toisiinsa, sekä 

vanhoihin projekteihin.   

 

Jotta projektin kustannuksia voidaan hallita, tarvitaan joku lähtökohta mihin syntyneitä 

kustannuksia verrataan. Joten projektin budjetoinnissa projektin arvioidut kustannukset 

jaetaan projektin keston ajaksi. Projektibudjetti on ohjeviiva, johon projektin 

edistymistä ja syntyneitä kustannuksia verrataan. Projektibudjetissa kuvataan 

tyypillisesti vain projektin menot (kustannusbudjetti) ja se laaditaan yleensä 

kalenterivuosien mukaan kuukausittain. 

 

Projektin kustannusohjauksen tehtävä on varmistaa taloudellisesti edullinen projektin 

toteutus. Kustannusvalvonnalla havaitaan erot budjetin ja toteutuneiden kustannusten 

välillä. Toimitusprojekteissa kustannusohjauksella pyritään pitämään projektin hinta 

hankintasopimuksen mukaisena, jolloin toimitus pysyy taloudellisesti kannattavana. 

Projektin kustannusvalvonta ei ole luonteeltaan liikekirjanpidon kaltaista, taaksepäin 

katsovaa ja tarkkaa, vaan kustannukset kirjataan jo silloin, kun niiden aiheuttamisesta 

on tehty päätös (= sitoutuneet kustannukset). Projektin kustannusvalvonnassa 

pyritäänkin saamaan tieto tapahtumista niin aikaisin, että korjaustoimille jää aikaa. 

 

Paremman aika ja kustannusseurannan yhdistämiseksi on Yhdysvalloissa kehitetty lähes 

standardin luonteen saanut menetelmä: Cost and Schedule Control Systems Criteria 



 

109 
 

(C/SCSC). Menetelmän perusideana on siirtää seuranta toteutuneista kustannuksista 

todella tehdyn työn kustannusten seurantaan. Menetelmän suomalainen nimitys on 

tuloksen arvo –menetelmä. Menetelmä yhdistää budjetin, ajan ja kustannustiedon 

yhteen.  Menetelmän avulla voidaan mitata kuinka hyvin projekti noudattaa tavoitteita, 

aikataulua ja budjettia vertailemalla todellista kustannustietoa suunnitelmiin. 

 

Jos projektin kustannus- ja aikataulupoikkeamat ovat merkittäviä, silloin tarvitaan 

uudelleen suunnittelua. Uudelleen suunnitteluprosessi vaatii projektin tavoitteiden 

uudelleen määrittelyn ja vakiinnuttamisen työn edetessä. Tämä voi käytännössä 

tarkoittaa kompromissien tekemistä projektin kustannuksissa, aikataulussa tai 

tavoitteissa. 

 

Kustannustensuunnittelun ja hallinnan apuna voidaan käyttää 

kustannuslaskentajärjestelmää (“An accounting information system (AIS)”), joka on 

kokoelma resursseja jotka ovat suunniteltu muuttaman taloudellista aineistoa tiedoksi.  

Kustannuslaskentajärjestelmän tärkein tehtävä on tarjota yrityksen päätöksentekijöille 

heidän kannaltaan tärkeää tietoa. Kustannuslaskentajärjestelmään kuuluu: tavoitteet, 

toimintaperiaatteet, laskentaperiaatteet, laitteisto, laskentahenkilöstö, syötteet ja 

tulosteet, sekä hallintatyökalut – jotka kaikki toimivat yhdessä suorittaen 

kustannuslaskennan tehtäviä. 

 

Pitkäaikaisten projektien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely on usein ongelmallista, koska 

tilikausi on liian lyhyt ja keinotekoinen jakso, jotta projektin tai yrityksen tulos 

voitaisiin helposti ja varmasti laskea. Osatuloutuksen avulla pitkän valmistusajan 

vaativasta suoritteesta syntyvä tulo saadaan kirjata tuotoksi valmistusasteen perusteella. 

Pitkän valmistusajan vaativalle suoritteelle on tunnusomaista, että sen valmistus 

perustuu sitovaan tilaukseen ja sen valmistusta koskevassa sopimuksessa määritellään 

myös kauppahinnan suuruus. Luotettava hankekohtainen projektikustannuslaskenta on 

käytännössä välttämätön edellytys valmistusasteen mukaisen tuloutustavan 

soveltamiselle. 

 

Insinööritoimisto Mecwood Oy on perustettu 1987 ja sen liiketoiminta käsittää 

sahalaitosten, sahakoneiden ja linjojen suunnittelua ja sahalinjojen myymistä 
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asiakkaille, sekä tarvittaessa mitoittaen heidän olemassa oleviin tiloihin tai laitteisiin 

sopiviksi. Mecwood Oy:n toimiala on sahateollisuuden konsultointi, suunnittelu, sekä 

koneiden ja laitteiden valmistus. Mecwoodin asiakkaiden toimiala on globaali 

puutuoteteollisuus. Yritys haluaa kehittää projektiensa kustannussuunnittelua 

kokonaisvaltaisesti. Yrityksen toiveissa on saada menetelmät ja työkalut kokonaisen 

sahalaitosprojektin kustannusten arviointiin ja seurantaan. 

 

Yrityksen jokainen projekti eritellään omalla projektinumerolla, jonka avulla 

kustannukset voidaan kohdentaa kyseiselle projektille. Jokainen projekti ositetaan myös 

yhdistelemällä rakenteellista ja työlajinmukaista ositusta noudattelemalla sahalaitoksen 

fyysistä rakennetta. Yrityksen projektikustannukset voidaan jakaa kahteen eri 

päätyyppiin, välittömiin projektikustannuksiin, välillisiin projektikustannuksiin. 

Välittömät projektikustannukset ovat selkeästi yhdistettävissä selkeästi ainoastaan 

yhdelle ja tietylle projektille, kun taas välilliset projektikustannukset jakautuvat eri 

projektien kesken. 

 

Koska yrityksen projektit ovat toimitusprojekteja, lyödään projektien budjetti lukkoon 

jo tarjousvaiheessa. Projektin alustavia kustannusarvioita voidaan tehdä edellisten 

projektien kustannustietojen perusteella. Apuna voidaan käyttää edellisten projektien 

jälkilaskennoissa käytettyjä hintatietoja ja suureita. Tarkemmat kustannusarviot voidaan 

tehdä määrälaskentamenetelmällä hyödyntäen alihankkijoiden ja tavarantoimittajien 

tarjouksia, sekä alustavia laitos- ja laitesuunnitelmia. Yrityksen projektit budjetoidaan 

projektin osituksen mukaisesti työpakettikohtaisesti. Projektibudjetit perustuvat 

mahdollisesti aikaisemmin olemassa olevaan kustannustietoon ja materiaalitoimittajien 

tarjouksiin, jotka päivitetään projektin budjetoinnin yhteydessä. 

 

Projektien kustannussuunnittelun avuksi yritykselle kehitettiin 

kustannuslaskentajärjestelmä. Kustannuslaskentajärjestelmä sisältää kolme eri 

ohjelmaa: Projektilaskennan pääohjelmiston, työajanseurantaohjelmistot 

tuotantopaikoilla, ja palkan laskennan apuna toimivan henkilökohtaisen työajan 

seurantaohjelmiston. Työajanseurantajärjestelmän avulla saadaan 

tuotantohenkilökunnan tarkka työpanoksen erittely projekti- ja työpakettikohtaisesti. 

Projektilaskentajärjestelmän avulla taas projektit voidaan budjetoida niin ajallisesti kuin 
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taloudellisesti, ja projektien etenemistä tavoitteisiin verrattuna voidaan seurata erilaisin 

menetelmin. 
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7 Johtopäätökset 
 
Projektien kustannushallinnan kehittäminen PK-yrityksessä vaatii väistämättä myös 

yrityksen yleisen kustannuslaskennan kehittämistä ja käsitteiden täsmentämistä. 

Yrityksen tulee selkeästi määritellä kustannusten jako ja lajittelu: mitkä kustannukset 

ovat välittömiä työ- ja materiaalikustannuksia, mitkä yleiskustannuksia, sekä millaisia 

kululajeja yrityksessä halutaan seurata. Projektien osalta on määriteltävä mitkä ovat 

projektien välittömiä kustannuksia ja mitkä projektin välillisiä kustannuksia. 

 

Kustannuslajilaskennan avulla saadaan arvokasta tietoa projektien suunnittelua varten. 

Kun tiedetään keskimääräinen projektien kustannusten jakautuminen eri kululajeihin, 

voidaan suunnittelussa ottaa huomioon myös erilaiset hankintariskit paremmin. 

Esimerkiksi. teräksen hinnan nousun vaikutusta voidaan paremmin arvioida kun 

tiedetään teräshankintojen osuus keskimäärin koko projektin kustannuksista. 

 

Sahalaitosprojekti kannattaa osittaa rakenteellisen ja työlajinmukaisen osituksen 

yhdistelmällä, etenkin jos kyseessä paljon alihankintaa käyttävä PK-yritys. 

Alihankintana ostettavat suuret kokonaisuudet on parasta jättää työlajinmukaiseksi 

osituksekseen, jolloin säästetään suunnitteluresursseja. Esimerkiksi alihankintana 

ostettavan sahalaitoksen sähköistystöiden jakaminen rakenteellisesti vaatisi 

huomattavaa perehtymistä sähkötekniikkaan ja suurempaa työpanosta kuin 

työlajinmukainen ositus jossa em. kokonaisuus jätetään omaksi työlajinmukaiseksi 

työpaketikseen. 

 

Sahalaitosprojektien kustannusarviossa joudutaan yleensä nopeasti etenemään 

tarjousvaiheeseen, jolloin on tiedettävä projektin tarkka hinta-arvio tarjouksen antamista 

varten. Näin ollen kustannusarvioinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa kannattaa 

panostaa suhteellisen tarkkoihin menetelmiin, kuten esim. määrälaskentamenetelmään. 

Erityishuomio kannattaa kiinnittää metallien hintakehitykseen. Koska lähes koko 

sahalaitoksen laitteisto on valmistettu erilaisista metalleista, on metallien hinnan 

kehittymisellä erittäin merkittävä vaikutus raaka-ainekustannuksiin. 
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Sahalaitosprojektin budjetointi noudattaa samoja yleisiä periaatteita kuin muukin 

budjetointi. Sahalaitosprojektin ositus vaikuttaa merkittävästi myös projektin 

budjetointiin, koska budjetoinnin rakenne noudattaa sahalaitosprojektin osituksen 

rakennetta. Sahalaitosprojektin kustannusseuranta taas vaatii huolellisesti tehtyä 

budjettia, joihin toteutuneita kustannuksia voidaan verrata. Mikäli projektia ei ole 

budjetoitu tarpeeksi yksityiskohtaisesti, on myös yksityiskohtainen kustannusseuranta 

mahdotonta. 

 

Projektin kustannusseuranta vaatii myös luotettavan arviointimenetelmän projektin 

työpakettien valmiuden seuraamiselle. Työpakettien valmiusasteen subjektiivinen 

arviointi on erittäin vaikeaa ja epätarkkaa. Arviointi vaatii myös työpakettien teknistä 

tuntemusta ja kokemusta vastaavista töistä. Projektipäällikön kannattaakin hyödyntää 

laitteiden suunnittelijoiden asiantuntemusta arvioidessaan valmiusasteita. Käytännön 

kokemuksen perusteella valmiusasteiden arviointi on lähes aina turhan optimistista. 

 

Myös yrityksen työntekijöiden todellinen työpanos on saatava selville projektin 

seurantaa varten. Tämä voidaan toteuttaa perinteisellä tuntikorttijärjestelmällä, tai 

kehittyneemmin menetelmin tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Mikäli yrityksellä ei ole 

työnjohtoa valvomassa, jää projektin työntekijöille varsin suuri vastuu työkustannusten 

kohdistumisesta oikeille projekteille ja työpaketeille. Käytännössä työajanseurannasta 

pitäisi tehdä mahdollisimman vaivatonta yrityksen työntekijöille, jotta se motivoisi 

työntekijöitä tunnollisempaan seurantaan. Mecwoodin tapauksessa havaittiin, että 

sähköinen työajanseuranta tuotti tarkempia tuloksia kuin perinteinen paperipohjainen 

tuntikortilla toteutettu työajan seuranta. 

 

Muiden kustannustietojen keräämisen osalta yrityksen projektipäällikön ja 

taloushallinnon kannattaa tehdä läheistä työtä. Käytännössä projektipäällikön tekemien 

hankintojen hinta on usein eri tilausvaiheessa ja laskutusvaiheessa erilaisten lisäkulujen 

vuoksi. Myös erilaisia inhimillisiä erehdyksiä tapahtuu suhteellisen usein, jonka takia 

projektipäällikön kannattaakin tarkistaa jokainen projektiin liittyvä lasku ja verrata sitä 

tilaustietoihin. 
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Kustannuslaskentajärjestelmän suunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa tarpeeksi 

resursseja ja työlle pitää varata tarpeeksi aikaa. Etenkin järjestelmän määrittely on 

todella tärkeää. Jos järjestelmän määrittely muuttuu implementaatiovaiheessa, tekee se 

väistämättä huomattavia muutoksia itse järjestelmään ja hidastuttaa 

käyttöönottoprosessia. Muutenkin mitä pidemmällä järjestelmän kehitysvaiheessa 

ollaan, sitä vaikeampaa on perustavanlaatuisten muutosten tekeminen säilyttäen 

alkuperäisen aikataulun ja budjetin.  

 

Kustannuslaskentajärjestelmän käyttöönottovaihe kannattaisi sijoittaa aikataulullisesti 

sellaiseen hetkeen yrityksen toimintaa, jolloin meneillä ei ole muita merkittäviä 

projekteja, jotka sitovat järjestelmään sitoutuneiden työntekijöiden työpanosta. 

Järjestelmän testaus olisi myös syytä suorittaa jollain yrityksen kannalta vähäisellä 

merkityksellä olevalla projektilla. Mikäli kesken merkittävän projektin huomataan, että 

kustannuslaskentajärjestelmään tarvitaan muutoksia, häiritsee se väistämättä meneillä 

olevan projektin toimintaa. 

 

Jotta kustannuslaskentajärjestelmästä saataisiin suurin mahdollinen hyöty, on 

järjestelmän käyttöön panostettava tarpeeksi resursseja. Mikäli esimerkiksi tietojen 

ajantasaista syöttämistä kustannuslaskentajärjestelmään laiminlyödään, eivät 

järjestelmän tuottamat raportit tuota välttämättä luotettavaa tietoa. Käytännön 

kokemusten perusteella muut tehtävät saavat herkästi korkeamman prioriteetin kuin 

kustannuslaskentajärjestelmän hoitaminen.
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Liite 1. Jäsennelty systeemin analysointi ja suunnittelu. 
 

 
(Leitch & Davis 1992, s. 347). 
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Liite 2. Esimerkki projektinosituksesta  

 
 
(Critical Tools 2010). 
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Liite 3. Kustannusarvioinnin käsikirjan sisällysluettelo 
 

• Johdanto 
o Kustannusten arvioinnin tarkoitus ja arviontien tyypit 

• Pääasialliset kustannusten arvioinnin työkalut 
o Luettelo laitteiden hinnoista 
o Investointien automatisoitu tietojärjestelmä 
o Automatisoidut arviointijärjestelmät 
o Tietotekniset menetelmät ja toimintamallit 

• Arvioiden suuruusluokat 
o Lopullinen kustannusarvio 
o Peruskustannusarvio (sis. pääomakustannukset) 
o Peruskustannusarvio 
o Käyttökelpoisuusarvio 
o Suuruusluokka-arvio 
o Taulukot 

• Tarvittavat tiedot 
o Taulukot – vertailutiedot arvioiden laatimista varten 

• Esittelyn määrittelyt 
o Kustannusarvioinnin menetelmät – yleisesti 
o Kustannusarvioinnin menetelmät lopulliselle kustannusarviolle 
o Kustannusarvioinnin menetelmät Peruskustannusarviolle (sis. 

pääomakustannukset) 
o Kustannusarvioinnin menetelmät Peruskustannusarviolle 
o Kustannusarvioinnin menetelmät Käyttökelpoisuusarvio 

(Kerzner 1992, s. 725) 
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Liite 4. Budjetin kululajit 
 
Kululajit Erittely 

Henkilökulut 
- Projektiin palkattavan henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut 
- Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot 
- Matka- ja asumiskulut sekä päivärahat 

Materiaali - Materiaalin hankinta 
- Toimituskulut 

Investoinnit - Rakentaminen 
- Laitehankinnat 

Ostopalvelut - Selkeinä kokonaisuuksina hankittavat palvelut, joita ei ole eritelty 
henkilökuluissa 

Koulutuskulut 

- Kurssimaksut 
- Koulutuksen ostopalvelut; tila- ja välinevuokrat, konsulttipalvelut 
- Opettajien palkkiot 
- Koulutettavien ja opettajien matka- ja majoituskulut 

Käyttö- ja 
kunnossapitokulu
t 

- Hankkeen toteuttamisesta suoraan aiheutuvat käyttökustannukset: 
puhelin, toimistotarvikkeet, jne. 
- Kunnossapitokustannukset; huolto ja korjaus 
- Muut toiminnan ylläpitoon liittyvät kustannukset; toimitilojen 
vuokra jne. 

Seuranta- ja 
arviointikulut 

- Mahdollisen ulkopuolisen arvioinnin kulut ja palkkiot 
- Sisäisen seurannan ja arvioinnin kulut 

Hallinnointikulut 

- Hallintohenkilöstön palkat (projektisihteeri). Hallintohenkilöstön 
osalta on eriteltävä,  
kuinka suuri osuus heidän työajastaan kuuluu ao. hankkeeseen. 
Vain tämä 
osuus on rahoituskelpoista 
- Hankkeen mahdollisen muun varainhankinnan ja tiedottamisen 
aiheuttamat kulut 

 
(Silfverberg 2007, s. 91 - 92). 
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Liite 5. Päätöselementit riskeihin varautumiseen 
 

 
(Kerzner 1992, s.757)  
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Liite 6. Sahalaitosprojektin pohjapiirustus eli layout 
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Liite 7. Sahalaitosprojektin kustannusarvio 
Hinnat 

Positio Nimitys Kuka tekee Yhteensä Materiaali Työ 
1 Tukkipöytä Mecwood 100 000 € 60 000 € 4 000 € 
1,3 Roskakuljetin Mecwood 10 000 € 5 000 € 5 000 € 
2 Porrasannostin Mecwood 50 000 € 35 000 € 15 000 €
3 Tukkikuljetin Mecwood 30 000 € 20 000 € 10 000 €
4 Tukin kääntäjä Kit-Sell Oy 50 000 € 
5 Tukkikuljetin Mecwood 35 000 € 25 000 € 10 000 €
6 Kuorimakone syöttö Mecwood 38 000 € 25 000 € 13 000 €
7 Kuorimakone Valon Kone 125 000 € 
8 Tukkikuljetin Mecwood 33 000 € 20 000 € 13 000 €
9 Varastokuljetin Mecwood 20 000 € 10 000 € 10 000 €
10 Annostin Mecwood 10 000 € 5 000 € 5 000 € 
35,1 Purukuljetin 1  Mecwood 5 000 € 4 000 € 1 000 € 
35,2 Purukuljetin 2  Mecwood 5 500 € 4 000 € 1 500 € 
36,1 Purukuljetin 1  Mecwood 9 000 € 5 000 € 4 000 € 
36,2 Purukuljetin 2  Mecwood 11 000 € 6 000 € 5 000 € 
41 Hakkuri Veisto 25 000 € 
43 Hakeseula Nord Aut. 40 000 € 
51 Terämankeli Teräkeskus 20 000 € 
52 Teroituskone Sig Saws 10 000 € 
53 Tasohimakone Teräkeskus 5 000 € 
53,2 Teroitushuoneen työkalut Mecwood 7 500 € 7 000 € 500 € 
310 Sahalaitoksen sähköistys PLC Control 150 000 € 
311 Hydrauliikka & Pneum. Bosch Rex. 50 000 € 40 000 € 10 000 €

312 Asennuskustannukset Mecwood 250 000 € 50 000 € 
200 000 
€ 

313 Huolinta Nurminen 10 000 € 
501 Proj. os. valmistuksen yk. Mecwood 100 000 € 75 000 € 25 000 €
502 Proj. os. muista yk. Mecwood 150 000 € 
… … … … 
… … … …

Yhteensä 6 000 000 € 
Pelivara 10% 6 600 000 € 
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Liite 8. Projektin työmäärien arviointi 
 
Projektin aikataulu Kuukaudet
Pos. Nimike Vastaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,0 Tukkipöytä Mecwood                  
1,3 Roskakuljetin Mecwood                  
2,0 Porrasannostin Mecwood                  
3,0 Tukkikuljetin Mecwood                  
4,0 Tukin kääntäjä Kit-Sell Oy                  
5,0 Tukkikuljetin Mecwood                  
6,0 Kuorimakone syöttö Mecwood                  

7,0 Kuorimakone 
Valon 
Kone                  

8,0 Tukkikuljetin Mecwood                  
9,0 Varastokuljetin Mecwood                  
10,0 Annostin Mecwood                  
35,1 Purukuljetin  Mecwood                  
35,2 Purukuljetin Mecwood                  
36,1 Purukuljetin  Mecwood                  
36,2 Purukuljetin  Mecwood                  
41,0 Hakkuri Veisto                  
43,0 Hakeseula Nord Aut.                  
51,0 Terämankeli Teräkeskus                  
52,0 Teroituskone Sig Saws                  
53,0 Tasohimakone Teräkeskus                  
53,2 Teroitushuoneen työkalut Mecwood                  
210,0 Sahalaitoksen sähköistys PLC                  
211,0 Hydrauliikka & Pneum. Bosch Rex                  
213,0 Huolinta Nurminen                  
251,0 Proj. os. valmistuksen yk. Mecwood                  
252,0 Proj. Os. muista yk. Mecwood                  

 Suunnittelu 
 Valmistus
 Ostot alihankkijoilta 
 Asennus
 Muu työ
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Liite 9. Paperinen tuntikortti 
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Liite 10. Toleranssit kustannuspoikkeamille 
 
Toleranssit kustannuspoikkeamille Projektin 

arvosta 
Varianssi 

Positio Nimitys Kuka tekee Yhteensä 5 % 10 %
1,0 Tukkipöytä Mecwood 100 000 € 7,4 % 5 000 € 10 000 €
1,3 Roskakuljetin Mecwood 10 000 € 0,7 % 500 € 1 000 €
2,0 Porrasannostin Mecwood 50 000 € 3,7 % 2 500 € 5 000 €
3,0 Tukkikuljetin Mecwood 30 000 € 2,2 % 1 500 € 3 000 €
4,0 Tukin kääntäjä Kit-Sell Oy 50 000 € 3,7 % 2 500 € 5 000 €
5,0 Tukkikuljetin Mecwood 35 000 € 2,6 % 1 750 € 3 500 €
6,0 Kuorimakone syöttö Mecwood 38 000 € 2,8 % 1 900 € 3 800 €
7,0 Kuorimakone Valon Kone 125 000 € 9,3 % 6 250 € 12 500 €
8,0 Tukkikuljetin Mecwood 33 000 € 2,4 % 1 650 € 3 300 €
9,0 Varastokuljetin Mecwood 20 000 € 1,5 % 1 000 € 2 000 €
10,0 Annostin Mecwood 10 000 € 0,7 % 500 € 1 000 €
35,1 Purukuljetin Mecwood 5 000 € 0,4 % 250 € 500 €
35,2 Purukuljetin Mecwood 5 500 € 0,4 % 275 € 550 €
36,1 Purukuljetin  Mecwood 9 000 € 0,7 % 450 € 900 €
36,2 Purukuljetin Mecwood 11 000 € 0,8 % 550 € 1 100 €
41,0 Hakkuri Veisto 25 000 € 1,9 % 1 250 € 2 500 €
43,0 Hakeseula Nord Aut. 40 000 € 3,0 % 2 000 € 4 000 €
51,0 Terämankeli Teräkeskus 20 000 € 1,5 % 1 000 € 2 000 €
52,0 Teroituskone Sig Saws 10 000 € 0,7 % 500 € 1 000 €
53,0 Tasohimakone Teräkeskus 5 000 € 0,4 % 250 € 500 €
53,2 Teroitushuoneen työkalut Mecwood 7 500 € 0,6 % 375 € 750 €
210,0 Sahalaitoksen sähköistys PLC Control 150 000 € 11,1 % 7 500 € 15 000 €
211,0 Hydrauliikka & Pneum. Bosch Rex 50 000 € 3,7 % 2 500 € 5 000 €
212,0 Asennuskustannukset Mecwood 250 000 € 18,5 % 12 500 € 25 000 €
213,0 Huolinta Nurminen 10 000 € 0,7 % 500 € 1 000 €
251,0 Proj. os. valmistuksen yk. Mecwood 100 000 € 7,4 % 5 000 € 10 000 €
252,0 Proj. Os. muista yk. Mecwood 150 000 € 11,1 % 7 500 € 15 000 €

Yhteensä 1 349 000 €
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Liite 11. Materiaalienhankinnan- ja työajanhallinnan vuokaavio 
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Liite 12. Henkilökohtainen työajanseuranta 
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Liite 13. Projektin ositustietojen tallennus 
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Liite 14. Projektilaskentajärjestelmän etusivu 
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