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The aim of this study is to develop the product cost model in food industry. With 

this costing model one can examine costs and profitability of products. The study 

consists of theoretical literature survey and empirical case study. The costing 

model was build based on theoretical and empirical material. The nature of this 

study is constructive.   

The new product costing model allocates indirect costs and depreciations to 

products. The new costing model is based traditional two stage costing method. 

At the first stage costs are allocated to costs centers. At the second stage costs 

are allocated further to products. 

Company’s product costing has only been based on standard costing. Determine 

the principles of indirect costs allocation was needed to develop new product 

costing model. With the developed costing model one can get better information 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

  

Tuotekohtaisella kustannuslaskennalla selvitetään mahdollisimman tarkasti ja 

luotettavasti tuotteiden kustannusten aiheutumisperiaatteet. Kustannuslaskennasta 

saatavaa tietoa hyödynnetään useisiin eri tarkoituksiin kuten päätöksentekotilan-

teiden tukena tuotteiden hinnoittelussa ja myynnin ja tuotannon tehostamisessa. 

Näin pyritään olemassa olevilla resursseilla saavuttamaan mahdollisimman hyvä 

kannattavuus ja kehittämään tuotevalikoimaa. (Suomala et al. 2011, s. 106) 

Kustannuslaskentajärjestelmät jaotellaan usein perinteisiin laskentajärjestelmiin ja 

toimintolaskentajärjestelmiin. Toimintolaskentajärjestelmien tuottamaa informaa-

tiota pidetään tarkempana kuin perinteisen laskentajärjestelmän johtuen sen tavas-

ta kohdistaa yrityksen välillisiä kustannuksia. Yrityksen laskentajärjestelmän va-

lintaan vaikuttaa usein merkittävästi laskentajärjestelmän tarkkuus verrattuna siitä 

aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuslaskentajärjestelmän valintaan ja toteuttami-

seen vaikuttavat aina yrityskohtaiset tekijät ja laskentajärjestelmä tulee suunnitella 

yrityksen tarpeiden mukaan. 

Työn kohdeyrityksenä on Helsingin Mylly Oy, jonka toimialana on viljan jalostus. 

Toimiala on luonteeltaan prosessiteollisuutta.  Prosessiteollisuus on erittäin raaka-

ainekeskeistä ja sen tuotantolaitteisiin sitoutuu usein huomattavasti pääomaa, kos-

ka prosessin on tarkoitus olla pitkäkestoinen. Prosessiteollisuudessa valmistettavat 

tuotteet ovat volyymituotteita, joiden erilaistaminen tapahtuu usein valmistuksen 

loppupäässä muun muassa erilaisten pakkausten avulla. Valmistettavien tuotteiden 

katteet ovat myös usein alhaisella tasolla, joka lisää tarvetta tarkoille tuotekustan-

nustiedoille.   

Työn lähtökohtana on tuotekohtaisen kustannustiedon kehittäminen. Tuotekustan-

nuslaskenta on perustunut aikaisemmin ainoastaan standardikustannuksiin perus-

tuvaan tietoon. Tuotteiden standardikustannuslaskelmissa huomioidaan tuotteiden 
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valmistuksesta aiheutuvat välilliset kustannukset. Tuotekustannuslaskelmiin halut-

tiin saada myös muiden, kuin suoraan tuotannosta aiheutuvien välillisten kustan-

nusten osuus.  

  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on kehittää yrityksen käyttöön Microsoft Excel -pohjainen kus-

tannuslaskentamalli. Kustannuslaskentamallin avulla tuotteille kohdistetaan ne 

välilliset kustannukset, jotka eivät sisälly standardikustannuksiin. Kustannuslas-

kentamallin toteuttaminen edellyttää tuotekohtaisten välillisten kustannusten allo-

kointiperiaatteiden määrittelemistä. Työn päätutkimuskysymyksenä on: 

 

- Miten yrityksen tuotetason kustannustietoisuutta pystytään kehittämään 

kustannuslaskentamallin avulla? 

Päätutkimuskysymys jakautuu seuraaviin osatutkimuskysymyksiin: 

- Miten standardikustannuksiin kuulumattomat välilliset kustannukset tulee 

kohdistaa tuotteille laskentamallin avulla? 

- Millaisia seikkoja tuotekustannuslaskentamallin rakentamisessa tulee 

huomioida? 

 

Kustannuslaskentamallin tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa tuotteiden kus-

tannusten muodostumisesta.  Mallin avulla tuotteiden kannattavuudesta saadaan 

tietoa myyntikatteen, käyttökatteen sekä poistojen ja korkojen jälkeen. Tuotekoh-

taisesta kustannuslaskennasta saatavaa tietoa käytetään usein esimerkiksi hinnoit-

telun perusteena tai tukena erilaisissa päätöksentekotilanteissa, mutta tässä työssä 

ei tarkastella kyseisiä seikkoja. Mallin tarkoituksena on luoda edellytykset tuke-

maan päätöksentekoa. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Työn toteuttamisessa on käytetty konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisel-

la tutkimusotteella tarkoitetaan ongelman ratkaisua esimerkiksi mallin avulla. 

(Kasanen et al. 1991. s. 305) Kuvasta 1 nähdään konstruktiivisen tutkimuksen 

keskeisimmät elementit. Lukan (2001) mukaan konstruktiivisen tutkimuksen tar-

koituksena on keskittyä toiselämän ongelmiin, joiden ratkaiseminen käytännössä 

kotaan tarpeelliseksi. Tutkimus tuottaa innovatiivisen konstruktion alkuperäisen 

tosielämän ongelman ratkaisuun. Konstruktiivinen tutkimus edellyttää tutkijan ja 

käytännön edustajien läheistä yhteistyötä, jonka oletusarvona on kokemuksellinen 

oppiminen. Lisäksi tutkimus liitetään huolellisesti olemassa olevaan teoreettiseen 

tietämykseen sekä empiirisiä löydöksiä reflektoidaan takaisin olemassa oleviin 

teorioihin. 

 

 

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen keskeisimpiä elementtejä Lukka (2001). 
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Konstruktiivinen tutkimus voidaan nähdä metodologisena tutkimusmuotona tai 

case-tutkimuksena. Metodologisena tutkimusotteena se voidaan rinnastaa Neili-

mon & Näsin (1980) esittelemään tutkimustypologiaan, jossa muut metodologiset 

vaihtoehdot ovat käsiteanalyyttinen, nomoteettinen, toiminta-analyyttinen ja pää-

töksentekometodologinen tutkimusote. Neljään edellä mainittuun vaihtoehtoon 

konstruktiivinen tutkimusote lisää lähestymistavan, joka on luonteeltaan normatii-

vista ja empiiristä. (Lukka 2001) 

 

Liiketaloudellisessa tutkimuksessa case-tutkimuksella viitataan kvalitatiiviseen, 

kentällä tehtävään konstruktioon sekä tutkimuksesta tehtävään analyysiin. Case-

tutkimus on kuvaus liikkeenjohdollisesta tilanteesta, joiden ensisijaisena tietoläh-

teenä ovat esimerkiksi haastattelut ja henkilökohtaiset huomiot. Lisäksi case-

tutkimuksessa tietolähteinä käytetään muun muassa yrityksen tilinpäätöstietoja, 

asiakirjoja ja budjetteja. (Ghauri & Grønhaug 2002, s.171–172) Lukan (2001) 

mukaan konstruktiivinen case-tutkimus soveltaa ongelmanratkaisuun tähtäävää 

interventiota sekä pyrkii intensiivisesti tekemään teoreettisia johtopäätöksiä em-

piiriseen työhön perustuen.  

 

Tutkimus muodostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Teoreettinen osuus 

muodostuu kirjallisuusselvityksestä, jonka aineistona on käytetty aihetta käsittele-

vää peruskirjallisuutta sekä tieteellisiä artikkeleita. Teoreettinen osuus käsittelee 

tuotekohtaisen kustannuslaskennan menetelmiä sekä kustannuslaskentamallin 

suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavia seikkoja. Empiirinen osuus muo-

dostuu kohdeyrityksen kuvauksesta sekä yritykselle kehitetyn laskentamallin ra-

kentamisesta ja laskentamallin toiminnan tarkastelusta. Empiirinen aineisto on 

saatu kohdeyrityksessä toteutetuista haastatteluista sekä yrityksen tuloslaskelmista 

ja tilinpäätöstiedoista, joiden perusteella kustannuslaskentamallia ryhdyttiin ra-

kentamaan. 
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1.4 Työn rakenne 

 

Työ koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa käsi-

tellään työn taustaa, työn tavoitteita ja rajauksia sekä tutkimuksen toteutusta. Lu-

vuissa 2-3 muodostavat työn teoreettisen osion, jossa käsitellään tutkimuksen ai-

healuetta olemassa olevien teorioiden kautta. Luvussa 2 määritellään erilaisia me-

netelmiä kustannusten luokitteluun sekä käsitellään kustannuslaskentamallin ra-

kentamiseen vaikuttavia seikkoja. Luvussa 3 käsitellään erilaisia laskentamene-

telmiä tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa. Luku 4 pitää sisällään työn koh-

deyrityksen, johon sisältyy yleisesittelyn lisäksi myös yrityksen kustannusraken-

teen tarkastelu sekä tuotekohtaisen kustannuslaskennan lähtötilanteen yrityksessä. 

Luvussa käsitellään myös yksityiskohtaisesti, miten standardikustannusten ulko-

puolelle jäävät välilliset kustannukset päädyttiin kohdistamaan tuotteille. Luvussa 

5 käsitellään tuotekustannusmallin rakennetta ja miten laskentamalli toteutettiin. 

Luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin laskentamallin toimintaa yhden tuote-

ryhmän kautta. Tarkastelun kohteena on, miten kustannukset muodostuvat tuote-

ryhmälle ja miten kustannukset vaikuttavat tuoteryhmän kannattavuuteen. Luvus-

sa 5 pohditaan myös laskentamallin vahvuuksia ja heikkouksia sekä esitetään ke-

hitysehdotuksen laskentajärjestelmälle. Luku 6 muodostuu johtopäätöksistä ja 

luku 7 on yhteenveto työstä.  
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2 KUSTANNUSLASKENTAMALLIN RAKENTAMINEN 

 

2.1 Kustannuslaskennan tehtävät 

 

Yrityksen laskentatoimi voidaan jakaa kahteen pääalueeseen, joita ovat yleinen 

laskentatoimi ja johdon laskentatoimi. Yleisellä laskentatoimella ja johdon lasken-

tatoimella on myös erilaiset tavoitteet. Yleinen laskentatoimen tarkoituksena on 

raportoida menneisyyteen perustuvaa tietoa ja sen päädokumentti on tilinpäätös. 

Yleistä laskentatoimea kutsutaan myös ulkoiseksi laskentatoimeksi, sillä sen tuot-

tamaa tietoa käyttää yrityksen omistajien lisäksi myös ulkoiset sidosryhmät, kuten 

sijoittajat, pankit ja tavarantoimittajat. Yleisen kirjanpidon laatimille raporteille on 

olemassa myös paljon lakisääteisiä vaatimuksia. Johdon laskentatoimen tehtävänä 

on taas mitata, analysoida ja raportoida taloudellisia ja ei-taloudellisia tietoja, jot-

ka auttavat yrityksen johtoa päätöksenteossa. Johdon laskentatoimen ei myöskään 

tarvitse noudattaa mitään erityisiä sääntöjä tai lainsäädäntöä. Taulukosta 1 näh-

dään yleisien laskentatoimen ja johdon laskentatoimen eroja. (Horngren et al. 

2012, s. 25–26; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 13–14) 

Kustannuslaskenta tuottaa tietoa sekä johdon että yleisen laskentatoimen tarpei-

siin. Kustannuslaskennan tehtävänä on mitata, analysoida ja raportoida organisaa-

tion hankintakustannuksiin tai resurssien käyttöön liittyviä taloudellisia sekä ei-

taloudellisia tietoja. Tuotekustannuslaskenta on esimerkki kustannuslaskennan 

toiminnosta, joka vastaa sekä yleisen laskentatoimen että johdon laskentatoimen 

tarpeisiin. Tuotelaskennasta saatavasta tietoa voidaan käyttää yleisen laskentatoi-

men puolella varaston arvostamisessa ja johdon laskentatoimi voi käyttää siitä 

saatavaa tietoa päätöksenteon tukena. (Horngren et al. 2012, s. 26) Neilimo & 

Uusi-Rauva (2012, s. 37) kiteyttävät kustannuslaskennan ensisijaiseksi tehtäväksi 

tuottaa tietoa yrityksen tuotteiden tai palveluiden suunnittelun avustamiseksi. 
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Taulukko 1. Johdon laskentatoimen ja yleisen laskentatoimen eroja. (Mukaillen 

Horngren et al. 2012, s. 26) 

 Johdon laskentatoimi Yleinen laskentatoimi 

Tiedon tarkoitus Auttaa johtajia päätöksen 

tekemisessä sekä yritys-

ten tavoitteiden saavut-

tamisessa 

Välittää tietoa yrityksen 

taloudellisesta asemasta 

sijoittajille, pankeille ja 

muille sidosryhmille 

Tiedon käyttäjät Yrityksen johtajat 

 

Ulkoiset osapuolet kuten 

sijoittajat, pankit ja tava-

rantoimittajat 

Painopiste Tulevaisuuteen suuntau-

tunut 

Menneisyyteen suuntau-

tunut 

Raportoinnin säännöt Ei tarvitse noudattaa 

lainsäädäntöä 

Tilinpäätösdokumenttien 

tulee perustua lainsää-

däntöön 

Aikajänne ja raporttien 

tyyli 

Vaihtelee tunnista 15–20 

vuoteen; taloudellisia tai 

ei-taloudellisia raportteja 

tuotteista, osastoista, 

alueista ja strategioista 

Vuosittain ja kvartaaleit-

tain; ensisijaisesti yrityk-

sen tilinpäätökset 

 

2.2 Kustannusten luokittelu 

 

2.2.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 
 

Kustannukset syntyvät niistä resursseista, jotka joudutaan uhraamaan tietyn ta-

voitteen saavuttamiseksi. Kustannuksia mitataan usein rahallisena summana, joka 

täytyy maksaa ostettavista tavaroista tai palveluista. Todelliset kustannukset ovat 

toteutuneita kustannuksia, kun taas budjetoidut kustannukset ovat ennakoituja 

kustannuksia. Todelliset kustannukset luultavammin eroaa budjetoiduista kustan-

nuksista. Kustannukset kohdistetaan laskentakohteille, joita ovat esimerkiksi tuot-
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teet, palvelut, toiminnot tai asiakkaat. (Horngren et al. 2012, s. 49–50) Hilton 

(2008, s. 38) toteaa, että kustannusten ja käsitteiden luokittelusta on tärkeää pitää 

mielessä, että niitä käytetään eri tarkoituksiin. Käsitteiden ja luokitusten ymmär-

täminen mahdollistaa kustannustiedon tehokkaamman hyödyntämisen päätöksen-

teossa.  

Mikäli yrityksen kokoaniskustannusten ja suoritteiden välisiä yhteyksiä halutaan 

selvittää, joudutaan huomioimaan myös sellaiset kustannukset, jotka eivät ole 

riippuvaisia yrityksen prosessista tulevien suoritteiden määrästä. Kustannukset, 

jotka eivät perustu selkeästi suoritteiden määrään, ovat esimerkiksi toimihenkilöi-

den kuukausipalkkoja, vuokrakustannuksia tai toimintaan sitoutuneesta pääomasta 

aiheutuvia kustannuksia. Kustannukset voidaan jakaa joko muuttuviin tai kiintei-

siin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset ovat riippuvaisia yrityksen suorittei-

den määrästä, mutta kiinteiden kustannusten oletetaan pysyvän vakiona suorite-

määrästä riippumatta. Perinteinen kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin kus-

tannuksiin noudattaa suurimmaksi osaksi jakoa potentiaali- ja käyttötekijöihin. 

Jakoa voidaan pitää karkeana, sillä suhteet saattavat olla todellisuudessa hyvinkin 

monimutkaisia, mutta jako toimii pääpiirteiden havainnollistamisessa. Muuttuvien 

kustannusten ja suoritemäärien välille voidaan liittää lineaarinen riippuvuus, jol-

loin kustannukset nousevat toiminta-asteen kasvaessa. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2012, 52–53) Kuvasta 2 nähdään kustannusten ja toiminta-asteen välinen yhteys.  

 

Kuva 2. Kustannusten ja toiminta-asteen välinen yhteys. Mukaillen Neilimo & Uusi-

Rauva 2012, s. 53. 
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Neilimo ja Uusi-Rauva (2012, s. 56–57) listaava tyypillisimpien teollisuusyrityk-

sen muuttuvien kustannuksien muodostuvan muun muassa: 

- raaka-aineista, joita käytetään valmistettaviin tuotteisiin, osto-osat sekä 

puolivalmisteet 

- tuotantotoimintaa varten ostetuista alihankintapalveluista 

- valmistuksen palkkakustannuksista 

- tuotannon mukaan vaihtelevat apupalkat, joita ovat esimerkiksi kuljetus ja 

kuormaus 

- energiankulutuksesta aiheutuvat kustannukset 

- koneiden ja laitteiden sekä työkalujen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset 

joiltakin osin 

Yrityksen toiminta-asteesta riippumattomia, kapasiteetin muutoksista johtuvia 

kiinteitä kustannuksia ovat muun muassa: 

- koneisiin ja laitteisiin sitoutuneen pääoman korkokustannukset ja poistot 

- toimitilojen vuokrat 

- lämmitys- sekä siivouskustannukset 

- yrityksen johdon sekä toimihenkilöiden palkkakustannukset 

- erilaiset hallinnolliset kustannukset 

Kiinteät kustannukset voidaan vielä jaotella kahteen eri osaan, jotka ovat seison-

takustannukset ja valmiuskustannukset. Seisontakustannuksia syntyy, vaikka tuo-

tantoyksikköä ei käytettäisi lainkaan. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi teh-

daslaitoksesta ajan kulumisen mukaan laskettavat poistot, toimitilojen vuokrat ja 

koneisiin sidotun pääoman korko. Valmiuskustannukset syntyvät muun muassa 

kantamiehityksestä sekä rakennusten lämmittämisestä.  

 

2.2.2 Välilliset ja välittömät kustannukset 
 

Välittömät kustannukset kohdistuvat suoraan laskentakohteille ja ne ovat useim-

miten muuttuvia kustannuksia. Välittömät kustannukset muodostuvat esimerkiksi 
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laskentakohteen materiaalikustannuksista tai valmistuksen työkustannuksista. Vä-

littömät kustannukset pystytään myös kohdistamaan laskentakohteille kustannus-

tehokkaasti. Välilliset kustannukset muodostuvat esimerkiksi tehtaan johtajan pal-

koista tai toimitilojen vuokrista, eikä niitä käytännössä pystytä kohdentamaan 

suoraan tietyille laskentakohteille kustannustehokkaasti. Näin ollen välilliset kus-

tannukset allokoidaan parhaaksi katsotulla tavalla laskentakohteille. Koska välilli-

siä kustannuksia ei pystytä allokoimaan suoraan tietylle laskentakohteelle, virhe-

laskelmien mahdollisuus kasvaa. Virheet voivat johtaa siihen, että jotkut tuotteet 

näyttävät kannattavammilta kuin ovat. (Horngren et al. 2012, s. 50–51) Kuvasta 3 

nähdään, miten kustannukset jakautuvat muuttuviksi, kiinteiksi, välittömiksi tai 

välillisiksi kustannuksiksi.  

 

Kuva 3. Kustannusten luokituksia. Mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 55. 

 

Horngren et al. (2012, s. 51–52) listaavat muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat 

kustannusten luokitteluun joko välillisiksi tai välittömiksi kustannuksiksi.  

- Kustannusten olennaisuus: hyvin pieniä kustannuksia ei välttämättä kan-

natta kohdistaa suoraan laskentakohteille, vaikka se olisi mahdollista, sillä 

se ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta. 

- Tietojen saatavuus: kehitys yrityksen tietojen keräämisessä mahdollistaa 

yhä useampien kustannusten käsittelyn välittöminä kustannuksina, joten 

myös vähäiset kustannukset pystytään kohdistamaan suoraan laskentakoh-

teelle. 
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- Toimintojen suunnittelu: Kustannusten luokittelu välittömiksi kustannuk-

siksi on helpompaa, mikäli yritys valmistaa selkeästi tiettyjä tuotteita tie-

tyille asiakkaille. 

 

2.2.3 Kustannuslajit 
 

Tuotantoprosessien aiheuttamien kustannusten laskelmat perustuvat usein kustan-

nuslajeihin. Kustannuslaskennassa käytettävä kustannuslajijako on hyvin saman-

kaltainen, kuin liikekirjanpidossa käytettävä kustannuslajien jaottelu. Pienemmis-

sä yrityksissä eri kustannuslajeja voi olla kymmeniä, kun taas isommissa yrityk-

sissä kustannuslajien määrä voi nousta jopa satoihin. Yrityksen tuotannontekijöi-

den käyttöä mitataan yleensä rahassa. Tuotannontekijöiden käytön tunnistaminen 

ja analysointi kytkeytyy tiiviisti johdon laskentatoimen päätehtävään eli liiketoi-

minnan päätösten tukemiseen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 48–49; Suomala 

et al. 2011, s.93) Taulukosta 2 nähdään yrityksen tärkeimmät tuotannontekijäryh-

mät sekä niitä vastaavien kustannusten pääryhmät.  

 

Taulukko 2. Tuotannontekijäryhmät sekä niitä vastaavat kustannuslajit. Neilimo 

& Uusi-Rauva 2012, s.49. 

 
Tuotannontekijäryhmät 

 
Kustannuslajit 

Raaka-aineet ja komponentit Ainekustannukset 

Työsuoritukset 
Työkustannukset: 

palkat sivukustannuksineen 

Lyhytvaikutteiset tuotannontekijät 

Tarvikekustannukset, 
Tila- ja laitevuokrat,  
Energiakustannukset, 

Kuljetus- ja palvelukustannukset 

Pitkävaikutteiset tuotannontekijät 
Poistot, 

Sidotusta pääomasta aiheutuvat korot, 
Vakuutukset 
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Työkustannusten keskeisin tekijä on varsinainen palkkakustannus. Ainekustan-

nuslaskelmiin kuuluvat raaka-aineet, osat, puolivalmisteet sekä käyttöaineet. Työ- 

ja raaka-ainekustannukset muodostuvat kahdesta osatekijästä, joita ovat määrä- 

sekä yksikkökustannukset. Määrä- ja yksikkökustannuksia voidaan selvittää tar-

peen mukaan ennakko- tai jälkilaskentana. Ennakkolaskelmat pohjautuvat usein 

vakiohintoihin, standardeihin, vanhoihin jälkilaskelmiin tai tilannekohtaisiin arvi-

oihin. Työkustannusten osalta jälkilaskenta pohjautuu palkkalaskelmiin. Ainekus-

tannusten jälkilaskennassa käytetään usein apuna inventointimenettelyä sekä va-

rastokirjanpitoa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s.84–90) 

Pääomakustannukset aiheutuvat pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnas-

ta, hallinnasta sekä vakuuttamisesta. Hankintamenoista aiheutuvia kustannuksia 

ovat poistot ja korot. Pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintameno jaksotetaan 

usealle laskentaperiodille. Käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan poistoina 

kuluiksi tilikausille, jolloin se vaikuttaa tulonmuodostukseen. Maa-alueet sekä 

arvopaperit ovat kulumatonta käyttöomaisuutta eli niistä ei tehdä vuotuisia poisto-

ja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 96–97) 

 

2.3 Kustannuslaskennan ongelmat 

 

Tuotettaessa tai käytettäessä laskentatoimen raportteja tulee raporttien sisältämään 

tietoon keskittyä huolella. Samannimisten erien sisällöt voivat vaihdella yritys-

kohtaisesti. Esimerkiksi yritykset voivat laskea liiketoiminnan tuotoiksi liikevaih-

don lisäksi myös muut säännönmukaiset tuotot tai toisaalta laskea tuotoiksi aino-

astaan varsinaisesta liiketoiminnasta aiheutuvat tuotot. Myös yritysten poistoja 

tarkasteltaessa on otettava huomioon, että samanlaisen kaluston poistoajat voivat 

vaihdella yrityskohtaisesti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 41) Laskelmien laati-

jan on tehtävä useita valintoja, ennen kuin laskelma saadaan valmiiksi. Tehdyt 

valinnat vaikuttavat laskelman soveltuvuuteen käyttötarkoitukseensa ja millaisia 

johtopäätöksiä laskelman käyttäjä voi laskelman perustuen tehdä. (Suomala et al. 

2011, s. 100) 



21 
 

 

Neilimo & Uusi-Rauva (2012, s. 41–43) luokittelevat laskentatoimen ongelmat 

neljään seuraavaan pääluokkaan: 

1. Laajuusongelma 

Laajuusongelman ydinkysymys on laskelmiin sisältyvien tuottojen ja kustannus-

ten laajuus. Valintoja on tehtävä siitä, sisältyvätkö laskelmiin ainoastaan liiketoi-

minnan tuotot vai otetaanko laskelmissa huomioon myös satunnaiset tuotot. Teh-

dyt valinnat vaikuttavat myös siihen, otetaanko laskelmiin mukaan ainoastaan 

liiketoiminnasta aiheutuvat kustannukset vai sisältyvätkö laskelmiin myös satun-

naiset kustannukset. Valintoja täytyy tehdä myös sen suhteen halutaanko laskel-

missa huomioida ainoastaan liiketoimintaan sitoutunut pääoma vai huomioidaan-

ko koko taseen sisältävä pääoma. Tehdyt ratkaisut ovat usein hyvin yrityskohtai-

sia, jolloin yksiselitteistä yleistason ratkaisua on vaikea löytää. 

2. Arvostusongelma 

Arvostusongelma liittyy laskentatoimen raporteissa käytettäviin arvoihin. Johdon 

laskentatoimessa on yleisesti käytössä hankintahintainen arvostus ulkoisen lasken-

tatoimen tapaan. Vaihtoehtoehtona hankintahintaisella arvostukselle on päivähin-

tainen tai jälleenhankintahintainen arvostusmenetelmä. Erityisesti inflaatioaikana 

yrityksen pyrkiessä turvaamaan reaalipääomansa säilymisen nimellispääoman 

säilymisen rinnalla, se voi siirtyä edellä mainittujen arvostusmenetelmien käyt-

töön, jolloin poistot ovat hankintahintaisia suuremmat. Suuremmat poistot pidät-

tävät tulorahoitusta yrityksen sisällä, joka mahdollistaa myöhemmin esimerkiksi 

koneiden uusimisen kohonneesta hintatasosta huolimatta.  

3.  Jakamisongelma 

Jakamisongelma jakautuu kahteen osanongelmaan, jotka ovat jaksotusongelma ja 

kohdistusongelma. Jaksotusongelma on pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden 

poistoihin liittyvä ongelma. Johdon laskentatoimessa jaksotusongelma ratkaise-

minen edellyttää hyödykkeiden teknistaloudellisen käyttöajan tiedostamista. Käyt-

töaika muodostaa usein perustan poistoajalle. Kilpailutilanteen muuttuminen tai 

teknologian nopea vanhentuminen lisäävät tarvetta nopeampien poistoaikojen 
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käyttämiselle. Kohdistusongelmassa on kyse yrityksen tuottojen ja kustannusten 

kohdistamisesta toiminnoille, tulosyksiköille, tuotteille tai palveluille. Kohdista-

miskriteereitä voidaan luoda monella eri tavalla. Yleisperiaatteena tuottojen ja 

kustannusten kohdistamisessa pyritään soveltamaan aiheuttamisperiaatetta. Kus-

tannukset ja tuotot tulee kohdistaa niille tekijöille, mitkä ovat sen aiheuttaneet. Jos 

aiheuttamisperusteen soveltaminen on mahdotonta, tulee luoda muita kohdista-

misperiaatteita, jotka voivat perustua erilaisiin laskennallisiin kriteereihin. Kus-

tannuksia voidaan kohdistaa esimerkiksi liikevaihtoon suhteutettuna. Tavoitteena 

on löytää mahdollisimman käyttökelpoinen, luotettava ja hyväksyttävä tapa tuot-

tojen ja kustannusten kohdistamisessa. 

4. Mittaamisongelma 

Mittaamisongelma liittyy yrityksen laskentatoimen rekisteröintijärjestelmään ja 

sen tarkkuuteen. Tilikartan tarkkuuteen vaikuttaa se, miten kustannuksia tileille 

kirjataan eli rekisteröidäänkö kaikki samankaltaiset kustannukset yhdelle tilille vai 

onko käytössä useampi tili, jolloin tarkkuus paranee. Myös resurssikäytön luotet-

tava rekisteröinti on tärkeää mittaamisongelmien vähentämiseksi. Mittaamison-

gelman ratkaiseminen edellyttää tarkkaa mittaamista sekä mittaustulosten doku-

mentointia.  

 

2.4 Elintarvikealan erityispiirteet 

 

Elintarvikeala on luonteeltaan prosessiteollisuutta. Prosessiteollisuudelle on omi-

naista teknologian runsas hyödyntäminen. Toimialalle tyypillisten volyymituot-

teiden valmistus on tehokasta pitkälle automatisoiduilla tuotanto- ja pakkauslin-

joilla. Automatisoitujen tuotantoprosessien avulla yritys pystyy vähentämään hen-

kilöstöresurssien määrää. Elintarviketeollisuudessa on viimevuosina investoitu 

koneisiin ja laitteisiin. Investoinneilla on pyritty kehittämään tuotantoprosessejaan 

hygieenisemmiksi ja energiatehokkaammiksi. Tehokkaan teknologian avulla yri-

tys pystyy parantamaan kilpailukykyään. Toimialalla suositaan valmistuksessa 
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suuria eräkokoja. Suurien eräkokojen valmistus on kustannustehokasta ja toisaalta 

myös hävikki pienenee. (Hyrylä 2012, s. 42) 

Elintarvikealalla toimivien yritysten kustannuksista suurin osa muodostuu raaka-

ainekustannuksista. Raaka-ainekustannukset ovat alalla keskimäärin noin 63 pro-

senttia. Työvoimakustannusten osuus on pienentynyt viime vuosien aikana johtu-

en muun muassa automatisoinnista. Niiden osuus on alalla keskimäärin noin 13 

prosenttia liikevaihdosta. Muiden kustannusten osuus on noin 16 prosenttia. Pois-

tojen osuus on ollut alalla viime vuosina hieman alle viisi prosenttia kustannusra-

kenteesta. Kustannukset ovat nousseet elintarvikealalla, mutta esimerkiksi kohon-

neet raaka-aine- ja työvoimakustannukset siirtyvät viiveellä tuotteiden hintoihin. 

(Hyrylä 2012, s. 47)  

Elintarviketeollisuuden tuottavuus on noussut Suomessa 2000-luvun aikana. Tuot-

tavuudesta syntyneestä hyödystä osa on kuitenkin siirtynyt kireästä kilpailutilan-

teesta johtuen kuluttajahintoihin. Kannattavuutta heikentäviä tekijöitä elintarvike-

teollisuudessa ovat kireä hintakilpailu, tuontituotevalikoiman laajentuminen sekä 

kustannusten kasvaminen. Tuottavuuden ja kannattavuuden jatkuva parantuminen 

on kuitenkin elinehto alalla. Hyvä kannattavuus takaa mahdollisuuden liiketoi-

minnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. (Hyrylä 

2012, s. 48) 

Taulukosta 3 nähdään toimialaluokitus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmis-

tuksen keskimääräisiä kannattavuuden tunnuslukuja vuoden 2012 ennusteen mu-

kaan. Kriteereiksi taulukon luomiseen valittiin toimiala 106, alla olevat tunnuslu-

vut, vuosi 2012 sekä yrityksen koko 10- henkilöä. (Toimiala Online 2013) 
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Taulukko 3. Toimialan kannattavuuden tunnuslukuja. (Toimiala Online 2013) 

Kannattavuuden 
tunnuslukuja  2012 ennuste 

Myyntikate- % 
 

40,2 % 
 

 
Käyttökate- % 

 
5,8 % 

 
Liiketulos- % 

 
3,8 % 

 
Nettotulos- % 

 
-0,8 % 

 

Abdel-Kader & Luhtherin (2006 s. 340–343) mukaan elintarviketeollisuuden yri-

tyksissä kustannukset jaotellaan päätöksentekoa varten muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin usein tai melko usein. Kuitenkin harvalla yrityksellä on aktiivisesti 

käytössä kustannusjärjestelmä, jolla välilliset kustannukset allokoidaan laskenta-

kohteille. Katetuottolaskenta näyttäisi olevan yleisin käytössä oleva laskentame-

netelmä elintarviketeollisuuden yrityksissä. Laajimmin elintarvikealan yritysten 

käytössä oleva menetelmä kustannusten suunnittelussa ja kontrolloinnissa on bud-

jetointi. Budjetointi nähdään myös tärkeänä menetelmän pitkän tähtäimen strate-

gisessa suunnittelussa.    

Usein käytettävät päätöksen tekoa tukevat menetelmät elintarviketeollisuudessa 

ovat Abdel-Kader & Luhtherin (2006, s. 344–345) mukaan tuotteita ja asiakkaita 

koskevat kannattavuusanalyysit. Myös katetuottoanalyysit nähdään tärkeänä me-

netelmänä päätöksentekotilanteissa. Varastonvalvontajärjestelmät nähdään melko 

tärkeinä päätöksentekotilanteissa. Päätöksiin pääomasijoituksista käytetään 

useimmiten investointien tuottoastetta ja takaisinmaksuaikaa. Sisäisen korkokan-

nan menetelmä investointipäätöksissä on harvoin käytössä.  

Elintarvikealan yritysten keskuudessa kustannuslaskennan raporttien tuottamises-

sa koettiin erittäin tärkeäksi, että pystytään tarjoamaan yksityiskohtaista kustan-

nustietoa lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan esimerkiksi viikoit-
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tain tai kuukausittain tapahtuvaa raportointia. Kyky tuottaa tarvittavaa tietoa välit-

tömästi nähtiin melko tärkeänä. Välittömästi päivitettävän, reaaliaikaisen kustan-

nustiedon tuottamista ei nähty kovinkaan tärkeänä. (Abdel-Kader & Luhther 

2006, s. 346) 

 

2.5 Huomioita kustannuslaskentajärjestelmän rakentamisesta 

 

Fogelholm & Karjalainen (2001, s. 47) toteavat, että laskentajärjestelmä on yri-

tyksen yksi keskeisimmistä jatkuvan toiminnan ja säätämisen osista.  Kaplan ja 

Cooper (1998, s. 2) mukaan yritykset tarvitsevat kustannuslaskentajärjestelmiä 

kolmeen eri tarkoitukseen: varaston arvostamiseen, toimintojen, tuotteiden, palve-

luiden sekä asiakkaiden aiheuttamien kustannusten selvittämiseen sekä taloudelli-

sen palautteen tuottamiseen prosessien tehokkuudesta. Kustannuslaskentajärjes-

telmästä saatavaa tietoa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten tuotteiden 

hinnoitteluun, budjetointiin, varaston arvon määrittämiseen, suorituskyvyn mit-

taamiseen, asiakaskannattavuusanalyyseihin sekä uusien tuotteiden suunnittelemi-

seen. Järjestelmää voidaan myös käyttää tuotannon suunnittelun välineenä. 

(Schoute 2009, s. 217) Geiger (1999, s. 2) toteaa, että yrityksen johtajien tietotar-

peiden määritteleminen on ensisijainen tehtävä ryhdyttäessä suunnittelemaan kus-

tannuslaskentamallia yritykselle.  

Kustannuslaskentajärjestelmän suunnittelussa on tärkeää määrittää kohdistaanko 

ainoastaan välittömät kustannukset vai myös välilliset kustannukset laskentakoh-

teille (Schoute 2009, s. 209). Välittömät kustannukset kohdistetaan sekä yksinker-

taisissa että monimutkaisemmissa kustannuslaskentajärjestelmissä suoraan lasken-

takohteille (Drury & Tyles 2005, s. 59). Tuotteen tuottamisesta aiheutuvat välilli-

set kustannukset määrittävät Brierleyn (2010, s. 70) mukaan hyvin paljon sitä, 

onko monimutkaisemmalle kustannuslaskentajärjestelmälle tarvetta. Mikäli välil-

lisiä kustannuksia on paljon, on hänen mukaansa myös monimutkaisemmalle las-

kentajärjestelmälle tarvetta, jotta pystyttäisiin välttämään vääristymiä tuotekus-

tannuksissa. Drury & Tyles (2005, s. 76) kuitenkin toteavat, että organisaation 
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kustannusrakenteella ei ole vaikutusta siihen, onko yrityksessä käytössä yksinker-

taisempi vai monimutkaisempi kustannuslaskentajärjestelmä.  

Kustannuslaskentajärjestelmät vaihtelevat hyvin yksinkertaisista järjestelmistä 

monimutkaisempiin järjestelmiin. Yksinkertaisimmillaan kustannusjärjestelmä 

muodostuu yhdestä kustannusaltaasta tai kustannuspaikasta ja yhdestä kustannus-

ajurista. Monimutkaisempien kustannuslaskentajärjestelmät muodostuvat useista 

ensimmäisen tason kustannuserästä ja useista toisen tason kustannusajureista. 

Monimutkaisemman kustannuslaskentamallin käyttö on suositeltavaa, jos tuottei-

den tai palveluiden tuottaminen vaatii eri määrän erityyppisiä prosesseja tai ne 

kuluttavat resursseja eri tavalla. Useita, erilaisia prosesseja edustavia kustannus-

paikkoja sisältävä kustannuslaskentajärjestelmä vastaa myös paremmin resurssien 

kulutuksen vaihteluun. (Drury & Tyles 2005, s. 54–56)  

Kaksivaiheisessa kustannusten allokointimenetelmässä välilliset kustannukset 

kohdistetaan ensin kustannuspaikoille. Toisessa vaiheessa kustannuspaikoilta vä-

lilliset kustannukset kohdistetaan edelleen laskentakohteille, kuten tuotteille tai 

palveluille. Kustannukset allokoidaan laskentakohteille niille määritetyillä kus-

tannusajureilla. Perinteisissä laskentajärjestelmissä käytettyjen allokointiperustei-

den määrä on vähäinen. Kustannusten allokointi voi perustua esimerkiksi välittö-

miin työtunteihin tai konetunteihin. Allokointiperusteina voidaan myös käyttää 

välittömiä työ- tai materiaalikustannuksia tai tuotosten määrä, mutta niiden käyttö 

on vähäisempää. Kaksivaiheisten kustannusten kohdistamismenetelmistä toimin-

tolaskenta eroaa perinteisestä mallista siten, että siinä käytetään useampia kustan-

nuspaikkoja eli toimintoja. Kustannusten kohdistamiseen toiminnoilta laskenta-

kohteille käytetään myös enemmän ja erityyppisiä kustannusajureita. (Drury 2004, 

s. 64) Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteille. Kuvasta 4 

nähdään kustannusten kohdistamisprosessi laskentakohteille. 
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Kuva 4. Kustannusten kohdistaminen laskentakohteille. (Mukaillen Drury 2004, s. 59) 

 

Al-Omiri & Druryn (2007, s. 402) mukaan monimutkaisemmat laskentajärjestel-

mät mittaavat tarkemmin laskentakohteisiin käytettyjen resurssien määrää, jolloin 

myös laskentajärjestelmän tarkkuus paranee. Monimutkaisemman kustannuslas-

kentajärjestelmän kustannustietoa voidaan hyödyntää suunnittelussa, kontrolloin-

nissa sekä päätöstenteossa enemmän (Pavlatos & Paggios 2009, s. 269). Mikäli 

kustannuslaskentajärjestelmä avulla ei pystytä määrittelemään tuotteiden kulutta-

mia resursseja, aiheuttaa se vääristymiä tuotekustannuksissa. Vääristymät tuote-

kustannuksissa saattavat johtaa vääriin päätöksiin siitä, mitä tuotteita yritys val-

mistaa tai jättää valmistamatta. (Drury & Tyles 2005, s. 62)  

Optimaalinen laskentajärjestelmä on erilainen erilaisissa yrityksissä. Laskentajär-

jestelmä pitäisi määritellä järjestelmän aiheuttamien kustannusten ja siitä saatavi-

en hyötyjen perusteella. Yksinkertaiset laskentajärjestelmät ovat tarkoituksen mu-

kaisia yrityksissä, joiden tuotevalikoima on melko yhdenmukainen ja ne kulutta-

vat organisaation resursseja samassa suhteessa. Edellä mainituissa olosuhteissa 

laskentajärjestelmästä saadaan riittävän tarkkoja tietoja kustannuksista päätöksen-

teon tueksi. Kun yrityksessä valmistetaan tuotteita, jotka kuluttavat sen resursseja 

eri määriä, monimutkaisemmalle laskentajärjestelmälle syntyy selkeä tarve. Mo-

nimutkaisemman laskentajärjestelmän avulla saadaan tarkempaa tietoa kustannus-
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ten muodostumisesta. (Drury 2004, s. 81) Hilton (2008, s. 190) toteaa, että opti-

maalisen kustannuslaskentajärjestelmän suunnittelussa täytyy tehdä kompromisse-

ja tarkemman kustannustiedon aiheuttamista kustannuksista verrattuna tarkemmis-

ta kustannustiedoista saataviin hyötyihin. Optimaalinen kustannuslaskentajärjes-

telmä minimoi sen suunnittelusta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustan-

nukset, koska tiedon parantuessa väärästä informaatiosta aiheutuneet kustannukset 

vähenevät. Kuvasta 5 nähdään kustannuslaskentajärjestelmästä saatavien hyötyjen 

ja kustannusten suhde.  

 

  

Kuva 5. Laskentajärjestelmän tarkkuus suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin. (Hilton 

2008, s. 190) 

 

 

Neilimo & Uusi-Rauva (2012, s. 113) ovat listanneet vaatimuksia laskentajärjes-

telmän kehittämiseksi: 

- tyydyttääkseen yrityksen tarpeet tuotekohtaisen kustannuslaskentajärjes-

telmän rakenteen tulee olla niin yksinkertainen, että se ymmärretään 

- laskentajärjestelmän tulee olla riittävän luotettava, jotta siihen uskotaan 

- laskentajärjestelmän tulee olla riittävän nopea, että se ehtii vaikuttaa 



29 
 

 

- laskentajärjestelmän tulee olla taloudellisesti ylläpidettävissä ja 

- sen sisällön tulee olla sellainen, että organisaation toiminta ohjautuu tavoi-

teltuun lopputulokseen eli hyvään kannattavuuteen. 
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3 LASKENTAMENETELMÄT TUOTEKOHTAISESSEA 

KUSTANNUSLASKENNASSA 

 

3.1 Katetuottolaskenta 

 

Katettuotto lasketaan vähentämällä myyntituotoista ensin muuttuvat kustannukset 

ja sen jälkeen kiinteät kustannukset. Katetuottolaskennan avulla tarkastellaan toi-

minnan volyymin ja kannattavuuden välistä riippuvuutta. Katetuottolaskelmia 

voidaan soveltaa tilanteissa, jossa volyymi vaihtelee käytettävissä olevan kapasi-

teetin ja kiinteiden kustannusten rajoissa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 67–68) 

Horngren et al. (2012, s. 90) tekevät neljä olettamusta katetuottoanalyysien las-

kemiseksi:  

1. Myyntituotot ja kustannukset kasvavat, koska myytyjen tuotteiden määrä 

kasvaa,  

2. Kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin 

3. Myyntituotot ja kustannukset ovat lineaarisia suhteessa myytyihin tuottei-

siin  

4. Myyntihinta, muuttuvat kustannukset sekä kiinteät kustannukset tiedetään 

ja ne pysyvät vakioina.  

Katetuottolaskelmista voidaan piirtää kannattavuuskuvaaja, joka nähdään kuvasta 

6. Kannattavuuskuvion keskeiset käsitteet ovat katetuottoprosentti, kriittinen piste 

sekä varmuusmarginaali. Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan suorite- tai myyntimää-

rää, jolla myytävien tuotteiden myyntimäärät riittävät kaikkien kulujen kattami-

seen. Kriittisen pisteen oikealla puolella syntyy voittoa ja vasemmalla puolella 

tappiota. Varmuusmarginaali on tuotteiden valmistus- tai myyntimäärän ja kriitti-

sen pisteen erotus. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 68–69) Horngren et al. (2012, 

s. 96) toteavat, että varmuusmarginaalin avulla voidaan hakea vastausta esimer-

kiksi siihen, kuinka paljon ennustetun myynnin pitää laskea, jotta päädytään kriit-

tiseen pisteeseen.  
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Kuva 6. Katetuottolaskelmien kannattavuuskuvaaja.  

 

Katetuottolaskelmien analysointi auttaa ymmärtämään tuotteiden kustannusten, 

myyntituottojen ja katetuottojen käyttäytymistä. Analyysien avulla pystytään 

myös vertailemaan eri tekijöiden vaikutuksia kustannuksiin ja tuottoihin. Erilaiset 

vaihtoehdot voivat vaikuttaa tuotteen myyntihintaan, muuttuviin kustannuksiin, 

kiinteisiin kustannuksiin, myytyjen tuotteiden määrään sekä katetuottoon. Vertai-

luiden avulla pystytään tekemään päätöksiä, jolla voidaan saavuttaa paras mahdol-

linen lopputulos eli myyntituottojen maksimointi. (Horngren et al. 2012, s. 94)  

 

3.2 Suoritekalkyylit 

 

Kustannusten kohdistamiseen laskentakohteille on kaksi periaatteellista lähesty-

mistapaa, jotka ovat katetuottolaskenta ja täyskatteellinen laskenta. Menetelmien 

erot muodostuvat siitä seikasta, miten toiminta-asteesta riippumattomat kiinteät 

kustannukset huomioidaan yksikkökustannuksia laskettaessa. Tuotekalkyyleihin 
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mukaan otettaviin kustannuksiin vaikuttavat laskentatilanne sekä laskennan käyt-

tötarkoitus. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 116; Suomala et al. 2011, s. 124) 

Tuotteiden minimikalkyylilaskelmiin ei oteta lainkaan huomioon kiinteitä kustan-

nuksia. Minimikalkyylin synonyymi on katetuottokalkyyli. Minimikalkyyli laske-

taan jakamalla muuttuvat kustannukset toteutuneella suoritemäärällä. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2012, s. 116) Suomalan et al. (2011, s. 126) minimikalkyylit sopivat 

tilanteisiin, jossa kiinteät kustannukset eivät ole relevantteja kustannuksia eli kus-

tannuksia, joihin pystyttäisiin vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä. Minimikalkyylin 

perusteella tehtävät päätökset vaikuttavat kuitenkin lyhyen aikavälin kannattavuu-

teen. 

Keskimääräiskalkyylissä suoritteille lasketaan muuttuvien kustannusten lisäksi 

kiinteät kustannukset. Laskentakauden kaikki kustannukset jaetaan valmistetulla 

suoritemäärällä. Laskelmissa tulee ottaa huomioon se, että kustannukset muuttu-

vat välittömästi toiminta-asteen muuttuessa, joten kalkyylia ei kannata soveltaa 

lyhyen aikavälin kannattavuuden tarkasteluihin. Keskimääräiskalkyylin käyttö 

soveltuu paremmin pidemmän aikavälin kannattavuuden tarkasteluun. Keskimää-

räiskalkyylin hyvänä tai huonona puolena voidaan pitää sitä, että se ottaa tuotelas-

kelmiin myös käyttämättömän kapasiteetin kustannukset. Periaatteessa tuotteille 

ei pitäisi kohdistaa käyttämättömän kapasiteetin kustannuksia, koska laskentakau-

della tuotetut tuotteet eivät ole aiheuttaneet ylimääräisestä kapasiteetista aiheutu-

neita kustannuksia. Toisaalta taas pidemmällä aikavälillä käyttämättömän kapasi-

teetin kustannukset on saatava katettua. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 117–

118; Suomala et al. 2011, s. 126) 

Normaalikalkyyli lasketaan muuten samalla tavalla kuin keskimääräiskalkyyli, 

mutta kiinteät kustannukset jaetaan normaalisuoritemäärällä. Normaalisuoritemää-

rällä tarkoitetaan kapasiteettia tai sitä toiminta-astetta, jolle tuotantolaitos on 

suunniteltu. Normaalikalkyylissä toimintasuhteen vaihtelut eivät vaikuta suorit-

teille kohdistettavien kiinteiden kustannusten sitä voidaan soveltaa hinnoittelun 

lähtökohtana. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 118) 
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Tuotteille voidaan laskea myös valmistusarvo ja omakustannusarvo. Valmistusar-

von laskemiseen otetaan mukaan vain tuotteen valmistamisesta aiheutuvat kustan-

nukset. Omakustannusarvon laskemisessa huomioidaan myös hallinnon, myynnin, 

markkinoinnin ja tuotekehityksen kustannukset. Valmistus- ja omakustannusarvo 

voidaan laskea minimi- keskimääräis- ja normaaliarvon mukaan. (Neilimo & Uu-

si-Rauva 2012, s. 120; Suomala et al. 2011, s. 126) 

 

3.3 Kustannuspaikkalaskenta 

 

Neilimo & Uusi-Rauva (2012, s. 121) määrittelevät kustannuspaikan olevan yri-

tyksen pienin toimintayksikkö tai vastuualue, jonka kustannuksia seurataan sekä 

rekisteröidään erikseen. Suomalan et al. (2011 s. 119) mukaan kustannuspaikka ja 

vastuualue voi joissakin tapauksissa tarkoittaa samaa asiaa. On mahdollista, että 

yhteen vastuualueeseen kuuluu useita kustannuspaikkoja. Tyypillisesti jokaisen 

vastuualueen (kustannuspaikan) toiminnasta on vastuussa yksi henkilö.  

Kustannuspaikkalaskenta antaa mahdollisuuden organisaation eri yksiköiden ta-

louden johtamiseen. Kustannuspaikkalaskennan perimmäinen tarkoitus ei ole val-

vonta, vaan sen tarkoitus on ohjata ja tukea organisaation toiminnan kehittämistä. 

Kustannuspaikkalaskenta tuottaa tietoa jokaisen kustannuspaikan taloudesta ja 

kustannuspaikkakohtaisen tiedon perusteella pystytään analysoimaan ja lisäämään 

ymmärrystä esimerkiksi organisaation onnistuneista suorituksista. Kustannuspaik-

kalaskenta auttaa myös tuotekohtaisten kustannusten selvittämisessä, koska sen 

avulla nähdään jokaisen kustannuspaikan vaikutus tuotteen yksikkökustannuksiin. 

(Suomala et al. 2011, s. 119) 

Kustannuspaikkojen lukumäärät ovat Suomalan et al. (2011, s. 120–122) mukaan 

riippuvaisia organisaation toiminnan ja resurssien luonteesta.  Kustannusten koh-

distamisessa kustannuspaikoille tulee kunnioittaa niiden aiheutumisperustetta. 

Kustannuspaikoille kohdistetaan ainoastaan ne kustannukset, jotka aiheutuvat 

kyseisen kustannuspaikan toiminnasta. Näin ollen ne kustannukset, jotka ovat 

aiheutuneet tietyn kustannuspaikan toiminnasta, on helposti kohdistettavissa oike-
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alle kustannuspaikalle. Kustannuspaikat voidaan ryhmitellä joko pääkustannus-

paikkoihin tai apukustannuspaikkoihin. Pääkustannuspaikkojen tehtävänä on tuot-

taa varsinainen tavara tai palvelu. Apukustannuspaikat tuottavat suoritteita joko 

pääkustannuspaikkojen avustamiseksi tai organisaation toiminnan ylläpitämiseksi. 

 Neilimo & Uusi-Rauva (2012, s. 122) jaottelevat kustannuspaikat seuraavasti: 

1. Yhteiset kustannuspaikat. Kustannuspaikkojen tarkoituksena on palvella 

koko yritystä.  

2. Valmistuksen apukustannuspaikat. Apukustannuspaikat palvelevat 

valmistuksen pääkustannuspaikkoja. Apukustannuspaikat eivät suoraa 

osallistu lopputuotteiden syntymiseen.  

3. Valmistuksen pääkustannuspaikat. Pääkustannuspaikat voivat olla osas-

toja tai vastuualueita, joissa tapahtuu sekä materiaalin jalostus että valmis-

taminen. Pääkustannuspaikkojen toiminta kohdistuu suoraan lopullisten 

suoritteiden aikaansaamiseksi.  

4. Ainekustannuspaikat. Kustannuspaikkojen tehtävänä on huolehtia mate-

riaalien hankinnasta, käsittelystä sekä varastoinnista. 

5. Hallinnon ja markkinoinnin kustannuspaikat.  Näitä kustannuspaikkoja 

voivat olla esimerkiksi yleisjohto, taloushallinto tai konttoritoiminnot. 

Budjetit yhdessä kustannuspaikkalaskennan kanssa tuottavat tärkeää tietoa yrityk-

sen johtajille, mikäli johtajat tulkitsevat tuloksia huolellisesti. Kustannuspaikka-

laskennan avulla voidaan helposti vertailla kustannuspaikan toteutuneita kustan-

nuksia budjetoituihin kustannuksiin. Budjetoitujen ja toteutuneiden kustannusten 

poikkeamia analysoimalla pystytään jäljittämään syitä operatiivisen toiminnan 

ongelmiin. Oikein käytettynä poikkeamat voivat auttaa johtajia strategioiden käyt-

töönotossa ja kehittämisessä kolmella tavalla: 

1. Aikainen varoitus. Poikkeamat varoittavat johtajia ajoissa tapahtumista, 

jotka eivät ole helposti nähtävissä. 

2. Suorituskyvyn arviointi. Poikkeamat osoittavat johtajille, miten hyvin yri-

tyksessä on onnistuttu strategioiden käyttöönotossa. Poikkeamien avulla 

nähdään onko esimerkiksi materiaaleja ja työvoimaa hyödynnetty tehok-
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kaasti tai kasvoivatko tuotekehityksen kustannukset niin, kuin oli suunni-

teltu tai laskivatko tuotteiden takuukustannukset suunnitelmien mukaisesti. 

3. Strategian arviointi. Joskus poikkeamat antavat johtajille signaaleja siitä, 

että strategiat ovat tehottomia. Yritys voi esimerkiksi tavoitella kilpailue-

tua alentamalla kustannuksia ja parantamalla laatua, mutta sillä ei kuiten-

kaan ole toivottua vaikutusta myynnin ja tuottojen parantumiseen. (Horn-

gren et al. 2012, s. 222; Bhimani et al. 2008, s. 488) 

 

3.4 Jakolaskenta 

 

Jakolaskenta sopii yrityksille, jotka valmistavat suuria määriä samanlaisia tau hy-

vin samankaltaisia tuotteita. Tuotetuille yksiköille saadaan laskettua yksikkökus-

tannukset jakamalla laskentakauden kustannukset laskentakauden suoritemäärällä. 

Tuotteiden valmistusprosessi voi muodostua toisiaan seuraavista vaiheista tai siinä 

voi olla rinnakkaisia vaiheita. Jakolaskentaa sovellettaessa keskeistä on, että suo-

ritteet käyvät läpi samat työvaiheet, jotta kustannuksia voidaan kohdistaa niille 

sama määrä. Jakolaskennassa kaikille valmistetuille tuotteille kohdistetaan sama 

määrä välittömiä materiaali- ja työkustannuksia sekä tuotannon välillisiä kustan-

nuksia. Tosin vain hyvin harva yritys kykenee soveltamaan jakolaskentaa yksin-

kertaisimmillaan. (Horngren et al. 2012, s. 629; Suomala et al. 108) 

Jakolaskennassa kustannukset jaetaan usein kahteen osa-alueeseen: välittömiin 

materiaalikustannuksiin ja jalostuskustannuksiin. Jalostuskustannuksia ovat esi-

merkiksi valmistuksesta aiheutuvat työ- ja energiakustannukset. Jaottelu tehdään, 

koska materiaalikustannukset lisätään tuotantoprosessiin yhdellä kertaa ja jalos-

tuskustannukset syntyvät yhdenmukaisesti tuotantoprosessin aikana. (Horngren et 

al. 2012, s. 630) 

Valmistusprosessissa yhdestä raaka-aineesta voi syntyä toisilleen rinnakkaisia 

lopputuotteita. Lopputuotteet voivat olla merkitykseltään samanarvoisia eli rin-

nakkaistuotteita. Arvoltaan vähäisempiä tuotteita kutsutaan sivutuotteiksi tai vaih-

toehtoisesti jätteeksi, jos tuotteen arvo on hyvin vähäinen tai olematon. Rinnak-
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kaistuotantoon voidaan soveltaa tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa jakolas-

kentaa. Mikäli päätuotteen valmistuksesta syntyvä jätteen arvo on olematon, ei 

siihen kannata kiinnittää huomiota päätuotteen kustannuksia laskettaessa. Mikäli 

jätettä käytetään polttoaineena tai sen siitä saatava myyntitulo on hyvin vähäistä, 

voidaan tuottoja käsitellä sivutuottoina. Raaka-aineesta irtoavan, hyödynnettävän 

jätteen arvo vähennetään usein raaka-ainekustannuksista. Jos sivutuotteilla tai 

jätteillä on huomattavaa arvoa, tulee niille myös kohdistaa kustannuksia, eikä jät-

tää niitä vain päätuotteiden kannettavaksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 131–

132; Suomala et al. 114–115)  

Jakolaskentaa käyttävien yritysten tuotannossa käytettäville tuotantopanoksille on 

melko helppoa asettaa standardit. Standardien käyttö jakolaskennassa soveltuu 

yrityksille, jotka tuottavat paljon erilaisia tuotteita, mutta käyttävät niiden tuotta-

miseen hyvin samankaltaisia raaka-aineita ja tuotantoprosesseja. Esimerkiksi pa-

kattua ruokaa, tekstiilejä, keramiikkaa tai maaleja valmistavat yritykset voivat 

hyödyntää kyseistä menetelmää. Edellä mainituilla toimialoilla standardikustan-

nuksiin perustuvaa jakolaskenta on laajasti käytössä ja sitä pidetään tarkoituksen-

mukaisempana, koska todellisiin kustannuksiin perustuva jakolaskenta voi johtaa 

epätarkkoihin tuotekustannuksiin. (Horngren et al. 2012, s. 655) 

 

3.5 Lisäyslaskenta 

 

Lisäyslaskennassa kustannukset kohdistetaan erillisille tuotteille tai tuote-erille tai 

useille tuotteille tai palveluille. Tehtävä työ kuluttaa resursseja, joita tarvitaan 

erillisten tuotteiden tai palveluiden saamiseksi markkinoille. Tuote tai palvelu 

tehdään tilaustyönä. Yleiskustannukset voidaan laskea jakamalla kustannuspaikan 

välilliset kustannukset välittömillä kustannuksilla, jolloin saadun suhdeluvun pe-

rusteella voidaan välilliset kustannukset kohdistaa laskentakohteille. Yleiskustan-

nuslisän perusteena voidaan käyttää myös välittömiä työtunteja, jolloin välilliset 

kustannukset kohdistetaan välittömien työtuntien suhteessa. Silloin yleiskustan-

nuslisän yksiköksi tulee euroa/tunti. Välilliset kustannukset saadaan laskettua las-
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kentakohteille kertomalla välittömät työtunnit yleiskustannuslisällä. (Bhimani et 

al. 2008, s. 65; Suomala et al. 2011, s. 117) 

Tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa on myös mahdollista soveltaa hybridilas-

kentaa, jossa sovelletaan sekä jakolaskennan että lisäyslaskennan menetelmiä. 

Esimerkiksi pakattavia elintarvikkeita valmistava yritys voi käyttää lisäyslasken-

nan menetelmiä selvittääkseen jokaisen erilaisen tai erityyppisen tuotteen valmis-

tuksesta aiheutuvat kustannukset. Jakolaskennalla taas voidaan selvittää saman-

laisten tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat yksikkökustannukset. (Horngren et al. 

2012, s. 123) 

 

3.6 Standardikustannuslaskenta 

 

Standardikustannus on toistuvaistavoite, johon toteutuneita kustannuksia verra-

taan. Kustannukset muodostuvat määrä- ja yksikkökustannuskomponenteista, joil-

le voidaan asettaa standardiarvo. Tavoitearvojen avulla voidaan tehdä laskentajär-

jestelmä yrityksen toiminnan ohjaamiseksi. Standardit ovat tavoitteeksi asetettuja 

rahamääräisiä tai määrällisiä huolellisesti ennakoituja lukuja. Huolellisella enna-

koinnilla tarkoitetaan sitä, että toiminnan suunnitteluun ja toimintaan tarvittavien 

resurssien määrittämiseen on käytetty runsaasti aikaa sekä harkintaa. Standardi-

kustannuksiin perustuvat kustannuslaskelmat ovat tavoitelaskelmia, joilla määri-

tellään tietyn toistuvan toimenpiteen, kuten valmistettavan tuotteen, tavoitekus-

tannustaso. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2012, s.171–172) 

Druryn (2004, s. 726) mukaan standardikustannuslaskenta soveltuu parhaiten or-

ganisaatioihin, joiden toiminnot muodostuvat sarjoista yhteisiä tai toistuvia toi-

mintoja ja vaadittavat panostukset jokaista tuotettavaa yksikköä kohtaa pystytään 

määrittämään. Standardikustannuslaskenta soveltuu siten käytettäväksi valmista-

vassa teollisuudessa, koska niiden prosessit ovat usein toistuvaisluonteisia. Stan-

dardikustannuslaskentaa voidaan siis soveltaa organisaatioissa, jossa tuotetaan 

useita eri tuotteita, mikäli tuotanto koostuu sarjoista yhteisiä toimintoja.  



38 
 

 

Standardit kohdistetaan tuotteille erilaisina valmistuskustannuksina, kuten raaka-

aineina, välittöminä työkustannuksina tai erilaisina yleiskustannuslisinä. Vaikka 

standardeja voidaan laatia mille tahansa toistuvaisluontoiselle toiminnalle, on niitä 

useimmiten tapana käyttää varsinaisen tuotannon tehokkuuden valvonnassa. Stan-

dardikustannukset voidaan määrittää niin, että ne perustuvat ainoastaan aikai-

semmin toteutuneisiin keskiarvolukuihin. Ainoastaan aikaisempiin kustannuksiin 

perustuvaa kustannusten vertailua voidaan pitää ongelmallisena kustannusten hal-

linnan näkökulmasta, sillä niistä saatava informaatio ei kerro, mikä on hyvä suori-

tustaso tai miten pieniksi kustannukset on mahdollista saada. Toiminnan tavoit-

teellisuuden takaamiseksi standardien ei ainoastaan pitäisi kertoa, mitä luultavasti 

tulee tapahtumaan, vaan niiden pitäisi myös kertoa mitä pitäisi tapahtua. (Neilimo 

ja Uusi-Rauva 2012, s. 172) 

Standardien määrittämiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa ja ne voi-

daan asettaa vaihtelevin perustein. Perusstandardit on tarkoitus pitää muuttumat-

tomina pitkän aikaa, esimerkiksi usean laskentakauden tai vuoden ajan. Toteutu-

neen suoritustason kehitystä on helppo havainnoida, sillä vertailuperuste pysyy 

muuttumattomana. Perusstandardien käyttöä rajoittavat merkittävät muutokset 

tuotteissa, valmistusteknologiassa tai materiaaleissa, eikä vanhentuneiden stan-

dardien soveltaminen ole tarkoituksenmukaista muuttuneissa olosuhteissa. Ihan-

ne- eli teoreettiset standardit asetetaan parhaan mahdollisimman suoritustason 

mukaisesti. Parasta mahdollista suoritustasoa ei ole käytännössä mahdollista saa-

vuttaa, jolloin poikkeamat ovat aina epäsuotuisia, eikä se näin ollen motivoi hen-

kilöstöä. Normaalistandardien perustana ovat kokemukset ja laskelmat. Tavoite-

taso asetetaan vastaamaan hyvää suoritustasoa ja se on mahdollista saavuttaa suo-

tuisissa olosuhteissa. Tavallisesti normaalistandardit määritetään kerran tai kaksi 

vuodessa ja niiden poikkeamat ovat pääasiassa epäsuotuisia.  (Neilimo ja Uusi-

Rauva 2012, s. 172–173) 

Standardikustannuslaskentajärjestelmät ovat laajasti käytössä, koska ne tarjoavat 

kustannustietoa useisiin eri tarkoituksiin. Standardikustannuslaskenta tarjoaa en-

nusteita tulevaisuuden kustannuksista, joita voidaan käyttää päätöksenteon tuke-

na. Tulevaisuuden tavoitekustannuksiin perustuvat standardikustannukset, joista 
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on eliminoitu vältettävissä olevat tehottomuudet, ovat parempia tekijöitä kustan-

nusten arviointeihin kuin vanhoihin, mahdollisesti tehottomuutta sisältäviin kus-

tannustietoihin perustuvat standardit. Standardikustannuslaskentajärjestelmä aut-

taa myös budjettien laatimisessa. Standardikustannukset ovat luotettava tietolähde 

muutettaessa budjetoitu toiminta fyysisiksi ja rahallisiksi resurssivaatimuksiksi. 

Standardikustannuslaskentajärjestelmää voidaan käyttää myös ohjauslaitteena, 

joka nostaa esiin niitä toimintoja, jotka eivät ole yhdenmukaisia suunnitellun toi-

minnan kanssa ja tarvitsevat korjaavia toimenpiteitä.  Standardikustannusjärjes-

telmä myös yksinkertaistaa kustannusten kohdistamista tuotteilta tuottojen laske-

miseksi sekä varaston arvostamiseksi. (Drury 2004, s. 733–734) 

Toteutuneita kustannuksia verrataan standardikustannuksiin sillä odotusarvolla, 

että toteutuneiden kustannusten pitäisi olla lähes yhdenmukaisia standardikustan-

nusten kanssa. Toteutuneiden kustannusten ja standardikustannusten välisiä poik-

keamia voidaan analysoida syvällisemmin jakamalla poikkeamat joko määrä-

eroiksi tai hintaeroiksi.  (Atkinson et al. 1997, s. 115) Mahdollisista eroista näh-

dään, millä tavoin kustannustavoitteet on saavutettu ja tarvitseeko jonkin kustan-

nustekijän osalta ryhtyä toimenpiteisiin (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 174).  

Horngren & al. (2012, s. 264) muistuttavat, että standardit eivät ole yksittäisiä 

mittareita, vaan enneminkin joukko mahdollisimman hyväksyttäviä, ennalta mää-

ritettyjä panostuksia tuotteiden tuottamiseen, kustannuksia, tuotoksia tai hintoja. 

Näin ollen on oletettavissa, että syntyy ainoastaan pieniä poikkeamia määrissä tai 

hinnoissa. Mikäli vain pieniä poikkeamia ilmenee, eivät ne vaadi erityistä tutki-

musta tai toimenpiteitä. Yrityksillä on kuitenkin usein omat sääntönsä siihen, mil-

laisissa tapauksissa poikkeamiin puututaan välittömästi tai kuinka suureksi eron 

tulee kasvaa, jotta siihen puututtaisiin. Esimerkiksi pienikin poikkeama tuotevir-

heissä saattaa aiheuttaa välittömiä toimenpiteitä, kun taas poikkeamat materiaali- 

tai työkustannuksissa voivat olla melko huomattavia ennen kuin niihin puututaan.  

Druryn (2004, s. 809–812) mukaan standardikustannuslaskentajärjestelmän käy-

tettävyyttä nykypäivän liiketoimintaympäristössä on kyseenalaistettu. Syynä ky-

seenalaistukseen on ollut esimerkiksi yritysten muuttuneet kustannusrakenteet. 

Standardikustannuslaskenta on järjestelmä, joka soveltuu parhaiten välittömien ja 
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muuttuvien kustannusten kontrollointiin, eikä niinkään kiinteiden tai välillisten 

kustannusten kontrollointiin. Saamastaan kritiikistään huolimatta standardikustan-

nuslaskenta on silti yhä laajasti käytössä, sillä se tarjoaa kustannusinformaatiota 

moniin muihin tarkoituksiin kustannusten kontrolloinnin ja suorituskyvyn arvi-

oinnin lisäksi.  

 

3.7 Toimintoperusteinen kustannuslaskenta 
 

Toimintolaskennan avulla kustannukset kohdistetaan toiminnoilta laskentakohteil-

le. Toimintoja ovat tapahtumat, tehtävät, tuotekehitystoiminnot, koneiden asetus-

ajat, koneet sekä tuotteiden jakelu. Yksinkertaistettuna toiminnot ovat asioita, 

joita yrityksessä tehdään. Toimintolaskentajärjestelmän tehtävänä on toimintojen 

määrittäminen yrityksen arvoketjun kaikilla osa-alueilla, laskea yksittäisten toi-

mintojen kustannukset ja kohdistaa kustannukset kustannusobjekteille, kuten tuot-

teille ja palveluille. (Horngren et al. 2012, s. 168) 

Toimintolaskennan avulla välilliset kustannukset kohdistetaan laskentakohteille 

useassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kustannukset kohdistetaan resursseil-

le. Resursseilta kustannukset kohdistetaan edelleen toiminnoille. Resursseja koh-

distetaan toiminnoille resurssien käytön mukaisesti, joiden kohdistamiseen määri-

tetään kohdistimet eli resurssiajurit. Resursseista aiheutuvat kustannukset muo-

dostuvat ajan kulumisesta tai resurssien käytöstä. Ajankululumisella tarkoitetaan 

esimerkiksi kuukausipalkalla työskentelevän henkilöstön palkkakustannuksia ja 

resurssien käytöllä esimerkiksi materiaalikustannuksia. Resursseilta kustannukset 

kohdistetaan edelleen toiminnoille. Toimintojen aiheuttamat yksikkökustannukset 

voidaan määrittää toiminnan laajuutta mittaavan mittayksikön avulla. Toiminnoil-

le kohdistettavien resurssien määrä jaetaan toimintojen volyymilla, jolloin toimin-

noille saadaan hinta, joka osoittaa niiden kustannustehokkuutta. Toimintojen ai-

heuttamat kustannukset kohdistetaan edelleen laskentakohteille toimintoajureita 

apuna käyttäen. Toimintojen kustannusvaikutus laskentakohteille saadaan kerto-

malla toimintojen yksikkökustannukset laskentakohteiden tarvitsemalla suorite-
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määrillä.  (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 152–154)  Kuvasta 7 nähdään toiminto-

laskentajärjestelmän rakenne. 

 

Kuva 7. Toimintolaskennan rakenne. Drury 2004, s. 392. 

Suomalan et al. (2011, s. 141) mukaan yksi toimintolaskennan haastavimmista 

tehtävistä on päätökset siitä, millaiset ajurit kuvaavat parhaiten kustannusten ai-

heutumisperiaatetta. Yleisesti on tunnistettavissa kolme ajurityyppiä: 

1. Määrä- eli transaktioajurit , jotka mittaavat valmistettujen kappaleiden, 

erien tai toimittajien määriä. Määräajurien käyttö on perusteltua tilanteissa, 

jossa kaikki suoritteet ovat hyvin samanveroisia.  

2. Kestoajurit , jotka perustuvat toimintojen ajankäyttöön. Kestoajureita voi-

daan käyttää tilanteissa, jossa toimintojen käytön määrä vaihtelee merkit-

tävästi eri suoritteiden välillä, esimerkiksi asetusaikojen suhteen (Kaplan 

& Cooper 1998, s. 98).  

3. Intensiteettiajurit , joiden logiikka perustuu siihen, etteivät toimintojen 

suorituskerrat tai ajankäyttö kuvaa resurssien käyttöä riittävästi.  
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Toimintolaskentajärjestelmissä on yleisesti käytössä nelitasoinen kustannushie-

rarkia. Kustannushierarkia luokittelee erilaisia kustannusryhmiä perustuen kus-

tannusajureihin, kustannusten allokointiin tai vaikeuteen määrittää syy-

seuraussuhteita. Kustannushierarkian neljä tasoa ovat yksikkötason kustannukset, 

erätason kustannukset, tuotteisiin liittyvät kustannukset sekä tuotantolaitteisiin 

liittyvät kustannukset. Yksikkötason kustannukset syntyvät toiminnoista, joita tar-

vitaan yksittäisten tuotteiden valmistuksessa. Yksikkötason kustannuksia ovat 

esimerkiksi tuotantokoneiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Erätason 

kustannukset syntyvät toiminnoista, jotka aiheutuvat tuote-erän valmistuksesta, 

eikä yksittäisten tuotteiden valmistamisesta. Erätason kustannuksia ovat esimer-

kiksi koneiden asetusajoista aiheutuvat kustannukset, materiaalin käsittelystä ai-

heutuvat kustannukset tai laaduntarkkailukustannukset. Tuotetason toimintojen 

kustannukset sitoutuvat yksittäisten tuotteiden tukemiseen välittämättä tuotettujen 

tuotteiden lukumäärästä tai erästä, jossa tuotteet ovat tuotettu. Tuotetason kustan-

nuksia ovat esimerkiksi suunnittelukustannukset, tuotekehityskustannukset ja uu-

sien tuotteiden markkinointiin käytettävät kustannukset. Tuotantolaitteiden (tai 

yleisen toiminnan) kustannukset aiheutuvat toiminnoista, joita ei voida kohdistaa 

yksittäisille tuotteille, vaan ne tukevat organisaatiota kokonaisuutena. Sellaisia 

kustannuksia ovat esimerkiksi hallinnon kustannukset, poistot ja vuokrat. Edelli-

sen kaltaisten kustannusten allokointiin voi olla vaikeaa löytää selkeitä syy-

seuraussuhteita. (Horngren et al. 2012, s. 171; Hilton 2008, s. 177) Kuvasta 8 

nähdään tuotantoresurssien selvitysmahdollisuudet eri hierarkiatasoilla. 
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Kuva 8. Resurssiryhmien mahdolliset laskentatarkkuudet. Mukaillen Fogelholm & Karja-

lainen 2001, s. 116. 

 

Käyttämättömän kapasiteetin mittaamista ja hallintaa voidaan pitää toimintolas-

kennan keskeisimpänä näkökulmana. Oletetaan, että yritykseen ostettavan laitteen 

kustannukset ovat vuosittain 120 000 rahaa. Laitteella tuotetaan ensimmäisenä 

vuotena 100 000 suoritetta, seuraavana vuotena 200 000 ja kolmantena vuotena 

400 000 suoritetta. Naiivisti voitaisiin tehdä johtopäätös, että ensimmäisen vuoden 

yksikkökustannukset olisivat 1,20 rahaa ja toisen vuoden yksikkökustannukset 0,6 

rahaa ja kolmantena vuotena yksikkökohtaiset kustannukset olisivat 0,3 rahaa. 

Laskutoimitusten mukaan kone olisi neljä kertaa niin tehokas kolmantena vuote-

na, kuin se oli ensimmäisenä vuotena, vaikka ainoastaan liiketoiminnan volyymi 

muuttui ja koneen tehokkuus pysyi samana. Suositeltavampi vaihtoehto olisi käyt-

tää laskelmien perusteena käytännön kapasiteettia, eli 400 000 vuosittaista suori-

tetta, jolloin yksikkökustannus olisi 0,3 rahaa riippumatta vuodesta, jolloin tuote 

on tuotettu. Toinen vaihtoehto olisi kohdistaa kaikki laitteen käyttöajalta syntyvät 

kustannukset sen käyttöaikana arvioidun tuotantomäärän mukaisesti. Sillä tavoin 
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saadaan myös kiinteät yksikkökustannukset tuotetuille tuotteille. (Kaplan & Coo-

per 1998, s. 128–129) 

Toimintoajurin perustuessa käytännön kapasiteettiin käyttämättömän kapasiteetin 

kustannuksia ei pidä kohdistaa yksittäisille tuotteille tai asiakkaille, koska se voi 

aiheuttaa vääristymiä tuotekustannuslaskennassa ja johtaa vääriin päätelmiin tuot-

teiden hinnoittelussa tai tuotevalikoimia koskevissa päätöksissä. Käyttämättömän 

kapasiteetin kustannuksia ei pidä jättää kuitenkaan huomioimatta. Mikäli käyttä-

mätön kapasiteetti koskee tiettyä tuotantolinjaa, käyttämättömän kapasiteetin kus-

tannukset kohdistetaan sille tuotantolinjalle, josta kustannukset aiheutuvat. Käyt-

tämättömän kapasiteetin kustannuksia ei pidä kohdistaa kaikille tuotantolinjoille. 

(Kaplan & Cooper 1998, s. 131–132) 

Toimintolaskennan avulla kustannuksia voidaan myös kohdistaa suoraan asiak-

kaille aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Toimintoanalyysit osoittavat, että yritys-

ten resurssit eivät kohdistu ainoastaan tuotteiden tuottamiseen. Kustannuksia syn-

tyy myös asiakkaista, jakelusta sekä jakelukanavista. Kustannusten kohdistaminen 

asiakkaille ja jakelukanaville tarjoaa mahdollisuuden yrityksen kannattavuuden 

kehittämiseen. (Kaplan & Cooper 1998, s. 181)  

Toimintolaskennan käyttöönotosta aiheutuvia hyötyjä yritykselle on kustannus-

laskentainformaation parantunut tarkkuus johtuen välillisten kustannusten tarken-

tuneista allokointimenetelmistä (Duh et al. 2009, s. 47; Gunasekaran et al. 1999, s. 

292; Majid & Sulaiman 2008, s. 45; Sohal & Chung 1998, s. 142). Laskentajärjes-

telmän tarkkuus paranee, koska toimintolaskentajärjestelmässä käytetään volyy-

miin perustuvien kustannusajureiden lisäksi monimutkaisempia kustannusajureita. 

Toimintolaskentajärjestelmä huomioi myös uudelleen tehtävän työn vaikutukset 

tuotekustannuslaskelmissa. (Duh et al. 2009, s. 47) Majid & Sulaiman (2008, s. 

48) huomasivat, että yritys pystyy vähentämään hävikkiään sekä vähentämään 

uudelleen tehtävän työn määrää toimintolaskennan käyttöönoton myötä. Toimin-

tolaskentajärjestelmästä saatava yksityiskohtainen tieto auttaa yrityksen johtajia 

tekemään päätöksiä tuotteiden hinnoittelusta ja kannattavuudesta (Gunasekaran 

1999, s. 125) Pierce & Brown (2006, s. 133) toteavat, että toimintolaskentaa käyt-

tävät yritykset ovat huomattavasti tyytyväisempiä järjestelmästä saataviin asia-
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kaskannattavuusanalyyseihin verrattuna perinteisiä laskentajärjestelmiä käyttäviin 

yrityksiin.   

Merkittävä ongelma, joka nousee esiin toimintolaskennan käyttöönotossa, on yri-

tyksen työntekijöiden vastustus. (Majid & Sulaiman 2008, s. 48; Major & Hopper 

2005, s. 206; Sohal & Chung 1998, s. 142). Jotta toimintolaskennan käyttö yrityk-

sissä on mahdollista, joudutaan yrityksissä usein myös investoimaan kalliisiin 

tietojärjestelmiin (Majid & Sulaiman 2008, s. 48). Mikäli toimintolaskentajärjes-

telmä on hyvin yksityiskohtainen, järjestelmän tarkkuus paranee, mutta samalla 

sen kustannukset nousevat ja järjestelmän ylläpitämisestä voi tulla hyvin kallista. 

Toimintolaskentajärjestelmän käyttöönotto on suositeltavaa, jos järjestelmän kus-

tannukset pystyvät samana tai ovat pienemmät kuin perinteistä kustannuslaskenta-

järjestelmää käytettäessä ja uudesta järjestelmästä saadaan tarkempaa tietoa pää-

töksenteon tueksi. (Gunasekaran 1999, s. 124–125) Toimintolaskennan käyttöön-

otto on myös haastavampaa sellaisilla aloilla, jossa teknologia vaihtuu nopeasti 

(Majid & Sulaiman 2008, s. 49). 
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4 TUOTEKUSTANNUSLASKENTAMALLIN TOTEUTTA-

MINEN HELSINGIN MYLLY OY:SSÄ 

 

4.1 Yritysesittely 

 

Helsingin Mylly Oy on vuonna 1934 perustettu perheyritys. Helsingin Mylly on 

Suomen suurin luomuviljan jalostaja. Helsingin Mylly on konserni, joka muodos-

tuu kolmesta yrityksestä, Järvenpäässä sijaitsevasta Helsingin Mylly Oy:stä, Vaa-

sassa sijaitsevasta Polar Mills Oy:stä sekä Virossa sijaitsevasta itsenäisesti toimi-

vasta tytäryrityksestä. Konsernin laajuisesti Helsingin Mylly työllistää noin kah-

deksankymmentä henkeä. Vuonna 2012 konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 

noin 32 miljoonaa euroa.  

Järvenpään myllyssä jauhetaan vehnää ja ruista. Vuonna 2012 Järvenpäässä myl-

lyssä jauhettiin yhteensä noin 50 miljoonaa kilogrammaa viljaa. Vehnä- ja ruis-

jauhatuksen lisäksi Järvenpäässä on niin sanottua Matix-tuotantoa eli jauhoseosten 

valmistusta. Järvenpäässä on omaa pakkauskapasiteettia kuluttajapakatuille jau-

hoille ja säkkipakkauksille. Yhtiön hallinto sijaitsee myös Järvenpäässä. Vaasan 

tuotantolaitoksessa hiutaloidaan viljaa noin 20 miljoonaa kilogrammaa vuodessa. 

Suurin osa hiutaloidusta viljasta on kauraa, mutta myös ohraa ja ruista hiutaloi-

daan. Pakkauskapasiteettia Vaasan tuotantolaitoksessa on kotelopakkauksille ja 

säkeille. Virossa toimiva tytäryhtiö Balti Veski As myy omalla tuotemerkillään 

Helsingin Myllyn tuotteita sekä muita viljaperäisiä tuotteita. Yhtiöllä on myös 

pienimuotoisesti omaa tuotantoa, muun muassa viljatuotteiden puhdistusta ja jau-

hatusta sekä pakkaustoimintaa. (Henkilöstöopas s. 8) Kuvasta 9 nähdään Helsin-

gin Myllyn vuonna 2012 jauhettujen ja hiutaloitujen viljalajikkeiden prosentuaali-

set osuudet kokonaistuotannosta.  
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Kuva 9. Eri viljalajikkeiden prosentuaaliset osuudet kokonaistuotannosta vuonna 2012. 

 

Helsingin Myllyn asiakkaat muodostuvat neljästä pääryhmästä, jotka ovat: 

1) Vähittäiskaupat, joille myydään kuluttajapakattuja tuotteita sekä kauppo-

jen omilla tuotemerkeillä että Helsingin Myllyn omalla Myllärin Luomu -

tuotemerkillä 

2) HoReCa ja muut ammattikeittiöt, joille toimitetaan samoja tuotteita kuin 

vähittäiskauppaan, mutta suurkeittiöille sopivammassa pakkauskoossa 

3) Elintarviketeollisuus, joka koostuu pääasiassa leipomoista. Teollisuusyri-

tyksille jauho myydään Mylly-Matti -tuotemerkillä.  

4) Vientiasiakkaat, joille myydään pääasiassa kauratuotteita sekä luomu- että 

tavanomaisesta viljasta. Vientimyynti suuntautuu pääasiassa Eurooppaan 

ja jossain määrin Aasian maihin. Toinen merkittävä vientikanava on Ruot-

siin ja Tanskaan myytävät luomujauhot kaupan omalla tuotemerkillä. 

Myös Venäjän on merkittävä vientimaa. Vientiin ei myydä tuotteita Hel-

singin Myllyn omilla tuotemerkeillä, vaan ne myydään niin sanotusti 

bulkkina raaka-aineiksi tai edelleen pakattaviksi tai pakattuna valmiiksi 

asiakkaan omalle tuotemerkille. (Henkilöstöopas) 

Vehnä

59 %
Ruis

14 %

Kaura

27 %

Ohra

0 %
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Kuvasta 10 nähdään, miten Helsingin Myllyn liikevaihto on jakautunut kokonai-

suudessaan vuonna 2012 neljän pääasiakasryhmän kesken.  

 

 

Kuva 10. Liikevaihdon jakautuminen pääasiakasryhmien kesken vuonna 2012. 

 

 

4.2 Yrityksen kustannusrakenne 

 

Hyvin merkittävä osa eli noin 90 prosenttia kohdeyrityksen kustannuksista aiheu-

tuu tuotannosta. Tuotannon kustannukset pitävät sisällään välittömät materiaali-

kustannukset, kaikki ne työkustannukset, joita tarvitaan tuotannon aikaan saami-

seksi sekä muut valmistuskustannukset. Myynnistä, markkinoinnista ja hallinnon 

kustannuksista muodostuvien välillisten kustannusten osuus on ainoastaan seitse-

män prosenttia yrityksen kustannusrakenteesta. Poistojen osuus on noin kolme 

prosenttia kaikista kustannuksista. Kohdeyrityksen kustannusrakenne vuoden 

2012 osalta nähdään kokonaisuudessaan kuvasta 11.  

Vähittäiskauppa

23 %
HoReCa

0 %

Elintarviketeollisuus

49 %

Vienti

28 %
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Kuva 11. Yrityksen kustannusrakenne vuonna 2012. 

 

Välittömät kustannukset muodostuvat raaka-ainekustannuksista, jotka ovat huo-

mattavin kustannuserä yrityksen kokonaiskustannuksista 77 prosentin osuudel-

laan. tuotannon palkkakustannuksista ja muista valmistuskustannuksista. Raaka-

ainekustannukset sisältävät sekä viljan hankintakustannukset että pakkausmateri-

aaleista aiheutuvat kustannukset. Tuotannon työkustannukset ovat toiseksi suurin 

kustannuserä, mutta niiden osuus on ainoastaan seitsemän prosenttia kokoaniskus-

tannuksista. Muut valmistuskustannukset kattavat kuusi prosenttia yrityksen ko-

konaiskustannuksista. Muihin valmistuskustannuksiin sisältyviä kustannuksia ovat 

muun muassa energiakustannukset, siivouksesta ja puhtaana pidosta aiheutuvat 

kustannukset, jätehuollon kustannukset, työkaluista ja korjaus- ja huoltotöistä ai-

heutuvat kustannukset. Standardikustannukset lasketaan materiaali- tuotannon 

työ- ja muut valmistuskustannuksista.  

Yrityksen välillisten kustannusten osuus on vähäinen verrattuna standardikustan-

nuksiin kuuluviin kustannuseriin.  Välilliset kustannukset muodostuvat myynnin 

ja markkinoinnin kustannuksista, jotka ovat yhteensä noin kolme prosenttia yri-

tyksen kaikista kustannuksista, hallinnon kustannuksista, jotka ovat noin neljä 

prosenttia sekä tuotekehityskustannuksista, joiden osuus on alle prosentti yrityk-
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sen kustannuksista. Välillisistä kustannuksista lähes puolet muodostuu palkkakus-

tannuksista. Yrityksen poistot, joiden osuus on kolme prosenttia yrityksen kustan-

nuksista, aiheutuvat suurimmaksi osaksi koneista ja laitteista tehtävistä poistoista. 

 

4.3 Tuotekustannuslaskennan lähtötilanne yrityksessä 

 

Tuotekustannuslaskenta on aikaisemmin perustunut yrityksessä ainoastaan stan-

dardikustannuslaskentaan, joka on kattanut kaikki tuotteiden valmistuksesta ai-

heutuvat eli tuotannon kustannukset. Tuotteiden valmistuksesta aiheutuneita kus-

tannuksia ovat välittömät työ- ja raaka-ainekustannukset, pakkausmateriaaleista 

aiheutuvat kustannukset, energiakustannukset ja valmistuksen niin sanotut yleis-

kustannukset, jotka pitävät sisällään kunnossapidon palkkakustannuksia sekä mui-

ta tuotannon käyttöön ja ylläpitoon kuuluvia kustannuksia. Työkustannukset pitä-

vät myös sisällään välittömien kustannusten lisäksi välillisiä kustannuksia, sillä 

kaikki tuotannosta aiheutuvat välilliset kustannukset sisältyvät standardikustan-

nuslaskelmiin. Ennen laskentamallin käyttöönottoa tuoteryhmien tai yksittäisten 

tuotteiden kannattavuudesta on saatu tietoa vain standardikustannusten jälkeisen 

myyntikatteen osalta. 

Tuotteille ei siis aikaisemmin ole kohdistettu välillisiä kustannuksia lukuun otta-

matta standardikustannuksiin sisältyviä välillisiä kustannuksia. Välillisten kustan-

nusten olemassa olo on otettu huomioon hinnoittelutilanteissa, jolloin tuotteelle on 

laskettu hinta sopivan kertoimen avulla, jonka avulla myös välilliset kustannukset 

on saatu katettua. Yksityiskohtaisempia menetelmiä välillisten kustannusten koh-

distamiseksi tuotteille ei ollut, eikä näin ollen myöskään tarkempaa tietoa tuote-

kohtaisista kustannuksista ja kannattavuudesta. Voidaan siis todeta, että yksityis-

kohtaisemmalle välillisten kustannusten kohdistamiselle ja tuotekustannuslasken-

nalle oli olemassa todellinen ja akuutti tarve. 

Aikaisemmin yrityksen sisäinen tuloslaskelman raportointimenetelmä on ollut 

muodoltaan hyvin samanlainen, kuin ulkoisen tuloslaskelman menetelmät. Vuo-

den 2013 alussa yrityksessä otettiin käyttöön kustannuspaikkalaskenta, jota sovel-
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letaan esimerkiksi sisäisen tuloslaskelman raportoinnissa. Kustannuspaikkalas-

kennan avulla saadaan yksityiskohtaisempaa kustannusinformaatiota kustannus-

paikkoja rasittavista kustannuksista, eikä niin, että kaikki yrityksen kustannukset 

esitettäisiin yhtenäisesti riippumatta siitä ovatko kustannukset välittömiä tai välil-

lisiä. Kustannuspaikat on rakennettu niin, että ne kustannukset, jotka eivät kuulu 

standardikustannuslaskentaan lukuun ottamatta joitakin kiinteistöjen ylläpitoon 

kuuluvia kustannuksia, ovat omalla kustannuspaikallaan. Kiinteistöjen ylläpidosta 

aiheutuvat kustannukset huomioidaan standardikustannuslaskelmissa. Muita kus-

tannuspaikkoja ovat hallinnon, myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kus-

tannuspaikat ja näiden kustannuspaikkojen kustannukset ovat selkeästi välillisiä 

kustannuksia. Edellä mainituista kustannuspaikoista markkinoinnin kustannus-

paikka eroaa muista kustannuspaikoista niin, että se jakautuu neljään alakustan-

nuspaikkaan.  

 

4.4 Tuotteiden standardikustannuslaskenta kohdeyrityksessä 

 

Kohdeyrityksen standardikustannuksiin sisältyviä kustannuseriä ovat raaka-aineet, 

pakkausmateriaalit, työ- ja energiakustannukset sekä muut valmistuskustannukset. 

Edellä mainitut kustannuserät ovat välittömiä kustannuksia lukuun ottamatta työ- 

ja valmistuskustannuksia, joihin sisältyy myös välillisiä kustannuksia. Standardi-

kustannusten laskeminen perustuu normaalistandardeihin, joiden laskenta perus-

tuu kokemukseen ja laskelmiin ja ne ovat saavutettavissa niin sanotuissa suotui-

sissa olosuhteissa. Kuvasta 12 nähdään erään tuotteen kustannuserien osuudet 

tuotteen kokonaisstandardikustannuksista.  

Tuotteen standardikustannukset lasketaan tuhatta kilogrammaa kohden. Standar-

dikustannusten määrittäminen perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Esimerkiksi 

energiakustannukset lasketaan jakamalla vuoden energiakustannukset tuotetuille 

tonneille. Standardikustannuksia päivitetään tarpeen mukaan. Kohdeyrityksen 

standardikustannuksissa merkittävin rooli on viljan hinnalla, joka päivitetään, kun 

viljan hinnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, normaalisti noin kaksi kertaa 
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vuodessa. Muut standardikustannukset ovat määrältään ja merkitykseltään vähäi-

sempiä ja niissä tapahtuu vähemmän muutoksia, joten ne tarkistetaan yleensä ker-

ran vuodessa.  

 

 

Kuva 12. Standardikustannuserien osuudet kokonaisstandardikustannuksista. 

 

Standardikustannuksista suurin kustannuserä muodostuu raaka-ainekustannuksista 

eli viljakustannuksista. Viljojen hinnasta ehdottomasti tärkein on vehnän hinta, 

sillä vehnän osuus kohdeyrityksessä jalostettavista viljoista on lähes 50 prosenttia. 

Jauhoraaka-aineelle saadaan laskettua hinta kertomalla viljatonnin hinta tietyllä 

kertoimella. Kerroin määrittää sen, miten paljon viljaa tarvitaan, jotta saadaan 

aikaiseksi tonni jalostettua raaka-ainetta. Kerrointa kutsutaan lesekertoimeksi. 

Leseelle on määritetty myös hinta, joka hyvitetään kertoimen mukaan lopullisesta 

viljatonnin hinnasta. Asiaa voidaan selventää kuvitteellisen esimerkin avulla: 

Vehnän hinta on 200 €/1000 kg ja sitä tarvitaan 1,2 tonnia, jotta saataisiin tuotet-

tua tonni jauhoraaka-ainetta, jolloin tarvittavan vehnän hinnaksi tulee yhteensä 

240 euroa. Leseen hinnaksi on määritetty 120 euroa, jolloin hyvitystä saadaan 24 

euroa ja jauhoraaka-aineen hinnaksi tulee näin ollen 216 euroa.  
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Tuotteiden pakkausmateriaalin hintaan vaikuttaa se meneekö tuote teollisuuteen 

vai vähittäiskauppaan. Jauhoraaka-aine myydään teollisuuteen suurissa säkeissä, 

jolloin pakkauskustannukset ovat pienemmät kuin vähittäiskauppaan myytävien 

pienempien pakkauskokojen kustannukset. Teollisuuteen jauhoraaka-ainetta myy-

dään myös niin sanotusti irtotavarana, jolloin pakkauskustannuksia ei synny lain-

kaan.  

Tuotteiden standardityökustannuksiin vaikuttaa hyvin paljon se, miten tuotteet 

pakataan. Erilaiset pakkauskoot vaikuttavat siihen, millaisia työvaiheita siihen 

sisältyy. Pienempien vähittäiskauppaan tarkoitettujen pakkauskokojen tekemiseen 

kuluu enemmän aikaa ja työtä, joten työkustannukset nousevat korkeammiksi. 

Työkustannukset lasketaan jakamalla palkkakustannukset eri työvaiheiden mukai-

sesti. Työkustannuksiin sisältyy välittömien palkkakustannusten lisäksi tuotannos-

ta aiheutuvia välillisiä palkkakustannuksia. Välilliset työkustannukset ovat esi-

merkiksi työnjohdon palkkakustannuksia. Työnjohtokustannukset sisältyvät stan-

dardikustannuksiin, koska työnjohdon panosta tarvitaan tuotannon aikaansaami-

seksi.  

Tuotteiden energiakustannukset tulevat tuotteiden tuottamiseen tarvittavasta säh-

köstä sekä höyrystä. Höyryä tarvitaan ainoastaan hiutaloitavien tuotteiden valmis-

tamisessa. Tuotteiden standardikustannuksiin sisältyy myös valmistuskustannus, 

joka sisältää pääasiassa tuotannon käyttöön ja ylläpitoon kuuluvia välittömiä kus-

tannuksia. Valmistuskustannusten erään sisältyy myös välillisiä kustannuksia, 

jotka ovat kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.  

 

4.5 Tuotekustannuslaskentamallin kehittäminen kohdeyrityksessä 

 

4.5.1 Tuoteryhmien määrittely 
 

Tuotekustannuslaskentamallin kehittäminen aloitettiin haastattelemalla kustan-

nuspaikoista vastuussa olevia johtajia. Haastatteluilla oli kaksi tarkoitusta. Ensin-

näkin pyrittiin määrittämään tarkoituksen mukaiset tuoteryhmäjaottelut tuotekus-
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tannuslaskentamalliin ja toiseksi keskusteltiin välillisten kustannusten kohdista-

misperusteista tuotteille. Markkinointi- ja myyntijohtajien kanssa käytyjen kes-

kustelun perusteella päädyttiin lopputulokseen, jossa olisi viisi erilaista päätuote-

ryhmää. Päätuoteryhmistä päädyttiin poistamaan HoReCa-tuotteet ja lisäämään se 

VK-tuotteisiin, koska katsottiin HoReCa-tuotteiden myynnin olevan sen verran 

vähäistä, ettei sen tarvitse olla omana päätuoteryhmänään. Seuraavat tuoteryhmät 

valikoituivat päätuoteryhmiksi: 

 

- VK-tuotteet 

- SK-tuotteet 

- PL-tuotteet 

- Vientituotteet ja  

- Rehut ja Palvelutuotteet 

 

Jokainen päätuoteryhmä sisältää useita eri alatuoteryhmiä. Alatuoteryhmät jakau-

tuvat tarkemmin esimerkiksi viljalajikkeiden mukaan tai sen mukaan onko tuote 

luomu- tai tavanomainen tuote. Päätuoteryhmien jaottelua tehdessä pohdittiin, että 

tulisiko päätuoteryhmät jaotella tarkemmin luomutuotteisiin tai tavanomaisiin 

tuotteisiin. Jaottelua ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi, koska tuotantomenetelmä 

pysyy samana riippumatta siitä tuotetaanko luomutuotteita tai tavanomaisia tuot-

teita. Kaiken kaikkiaan tuoteryhmät pitävät sisällään noin 500 eri tuotetta. Kuvas-

ta 13 nähdään kustannuslaskentamallia varten määritettyjen tuoteryhmien vuoden 

2012 liikevaihdon osuudet yrityksen kokonaisliikevaihdosta.  
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Kuva 13. Päätuoteryhmien liikevaihtojen osuudet vuoden 2012 kokonaisliikevaihdosta. 

 

4.5.2 Välillisten kustannusten kohdistaminen 
 

Tuotekustannusmallin kehittämiseksi käytyjen haastatteluiden perusteella yrityk-

sen välilliset kustannukset päätettiin kohdistaa tuotteille kustannuspaikkoja apuna 

käyttäen. Kustannuspaikkoja, joilta välillisiä kustannuksia kohdistetaan tuotteille, 

ovat myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon kustannuspaikat. Tuo-

tannosta aiheutuvat välilliset kustannukset sisältyvät standardikustannuslaskel-

miin. Standardikustannusten laskentamenetelmät pysyivät ennallaan.  

 

Tuotekustannuksiin haluttiin ottaa mukaan myös poistot ja korkokustannukset. 

Poistoja tehdään kohdeyrityksen koneista ja laitteista, maa- ja vesialueista joilta-

kin osin sekä rakennuksista. Tuotteille kohdistettavien poistojen perusteena pää-

dyttiin käyttämään edellisen vuoden toteutuneita poistoja. Valintaan päädyttiin, 

koska silloin tuotteille saadaan kohdistettua toteutuneiden poistojen määrä. Kulu-

van kauden poistojen määrä perustuu valistuneeseen arviointiin, mutta voi poiketa 

todellisten poistojen määrästä. Korkokustannukset kohdistetaan tuotteille tarkas-

teltavan laskentakauden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

 

SK-tuotteet

45 %

VK-tuotteet

8 %

Vienti

26 %

PL-tuotteet

14 %

Rehut ja palvelut

7 %



56 
 

 

4.5.3 Laskentamallille asetetut vaatimukset  
 

Tuotekustannuslaskentamallille asetettiin vaatimukseksi, että sen avulla saadaan 

laskettua tuotteille kolme eri tulosta. Halutut tulokset ovat: 

 

- myyntikate,  

- käyttökate sekä  

- poistojen ja korkojen jälkeinen tulos 

 

Myyntikate saadaan laskemalla vähentämällä myyntituotoista standardikustannus-

ten osuus, joka sisältää sekä välittömiä että välillisiä yrityksen tuotannosta aiheu-

tuvia kustannuksia. Tuotekohtainen käyttökate sekä tulos poistojen ja korkojen 

jälkeen perustuu kustannuslaskentamallin avulla määritettyihin arvoihin. 

 

Muut laskentamallille asetetut vaatimukset liittyvät suurimmaksi osaksi sen raken-

teellisiin ominaisuuksiin. Laskentamalli haluttiin pitää mahdollisimman yksinker-

taisena, jotta sen käyttö ja päivittäminen olisi helppoa. Yksinkertainen rakenne 

auttaa myös kustannusten aiheutumisperusteiden tarkastelussa ja arvioinnissa. 

 

4.6 Menetelmät välillisten kustannusten kohdistamiseen tuotteille 

 

Haastatteluiden perusteella pystyttiin määrittämään päätuoteryhmille kohdistetta-

vien välillisten kustannusten kohdistamisperusteet. Välillisten kustannusten koh-

distamisen apuna käytettiin myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon 

kustannuspaikkoja. Markkinoinnin, myynnin sekä tuotekehityksen palkkakustan-

nukset kohdistettiin päätuoteryhmille prosenttilukujen avulla. Prosenttiluvut osoit-

tavat kunkin työntekijän ajallista panostusta tuoteryhmän tuotteiden myyntiin, 

myynnin edistämiseen tai kehittämiseen. Palkkakustannuksien kohdistamiseen 

käytettävien prosenttilukujen määrittämisessä käytettiin kustannuspaikoista vas-

tuussa olevien johtajien kokemukseen perustuvaa tietämystä. Mitään tarkentavia 

mittauksia ei palkkakustannusten kohdistamisesta suoritettu. Taulukosta 4 näh-
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dään välillisten kustannusten kohdistamismenetelmät kustannuspaikoilta viidelle 

päätuoteryhmälle.  

 

Myynnin kustannuspaikalla olevat palkkakustannukset sekä muut myynnin kus-

tannukset kohdistettiin neljälle päätuoteryhmälle, joita ovat SK-tuotteet, VK-

tuotteet, PL-tuotteet sekä vientituotteet. Rehut ja Palvelut -tuoteryhmälle ei koh-

distettu kustannuksia, koska niiden myymiseen ei käytetä erikseen myynnin re-

sursseja. Muita myynnin kustannuspaikalta tuoteryhmille kohdistettavia kustan-

nuksia ovat henkilöautoista aiheutuvat kustannukset sekä matkakulut.  

 

Markkinoinnin palkkakustannukset sekä muut kustannukset kohdistetaan neljälle 

päätuoteryhmälle eli SK-tuotteille, VK-tuotteille, PL-tuotteille ja vientituotteille. 

Markkinoinnin kustannuksia ei myöskään kohdistettu Rehut ja Palvelut -

tuoteryhmälle, sillä kyseisen tuoteryhmän tuotteita ei markkinoida lainkaan, joten 

niihin ei kohdistu kustannuksia. Markkinoinnin kustannuspaikka jakautuu pääkus-

tannuspaikan lisäksi neljään alakustannuspaikkaan. Pääkustannuspaikalla ovat 

markkinoinnin palkkakustannukset markkinoinnin yhteiset kustannuspaikat. Ala-

kustannuspaikkojen tarkoitus on helpottaa VK-tuotteiden, SK-tuotteiden, vienti-

tuotteiden ja Helsingin Myllyn markkinointikulujen jakamista. Kunkin tuoteryh-

män markkinointiin käytetyt rahalliset panostukset pystytään näin kohdistamaan 

suoraan tietylle tuoteryhmälle. Edellä mainituista kustannuspaikoista markkinoin-

nin yhteiset kustannukset lukuun ottamatta palkkoja sekä Helsingin Myllyn mark-

kinoinnin kustannukset jakautuvat tuoteryhmille liikevaihdosta lasketun suhdelu-

vun perusteella eri tuoteryhmille, koska niitä ei pystytä kohdistamaan selkeästi 

tietylle tuoteryhmälle. Markkinointikustannukset, jotka eivät selkeästi kohdistu 

tietylle tuoteryhmälle ovat esimerkiksi yrityksen internet-sivujen päivityksestä 

aiheutuvia kustannuksia.  

 

Tuotekehityksellä on myös oma kustannuspaikka, vaikka kustannuspaikalle koh-

dennettavat kustannukset ovat hyvin vähäisiä. Tuotekehityskustannukset syntyvät 

pääosin leipomiseen käytettävistä tarvikkeista. Kustannukset jaetaan neljälle pää-

tuoteryhmälle, joita ovat VK-tuotteet, SK-tuotteet, PL-tuotteet ja vientituotteet. 
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Rehut ja palvelut -tuoteryhmälle ei kohdisteta tuotekehityskustannuksia. Kustan-

nukset jakautuvat eri tuoteryhmille kustannuspaikasta vastuussa olevan johtajan 

määrittämillä prosenttiluvuilla. 

 

Hallinnon kustannuspaikalta kohdistettavia palkkakustannusten kohdistamisessa 

ei nähty tarpeellisena kohdistaa palkkakustannuksia henkilöperusteisesti tietyn 

prosenttiluvun perusteella kullekin tuoteryhmälle. Hallinnon palkkakustannukset 

kohdistetaan kaikille viidelle päätuoteryhmille niiden edellisen vuoden liikevaih-

don suhteessa yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Ratkaisu suhteuttaa palkkakus-

tannukset liikevaihdon suhteessa perustuu siihen, että hallinnon palkkakustannuk-

sille olisi hyvin vaikea määrittää samankaltaisia prosenttilukuja kuin esimerkiksi 

myynnin ja markkinoinnin palkkakustannuksien osalta toimittiin. Hallinnon työ-

suoritusten katsotaan myös palvelevan tasapuolisesti kaikkia tuoteryhmiä ilman 

erillisiä panostuksia tiettyihin tuoteryhmiin. Hallinnon kustannuspaikalla olevat 

muut kustannukset kohdistetaan myös edellisen vuoden liikevaihdon perusteella 

kaikille tuoteryhmille. Ratkaisuun päädyttiin, koska kustannuspaikalla olevien 

kustannusten aiheutumisperusteita on hyvin vaikea kohdentaa tietylle tuoteryh-

mälle. Hallinnon kustannuspaikalle kohdistettavia muita kustannuksia ovat esi-

merkiksi erilaiset ostetut palvelut, kuten atk-palvelut ja kirjanpitopalvelut, erilai-

sesta kehitystoiminnasta aiheutuvat kustannukset, henkilöauto- ja matkakustan-

nukset sekä edustuskustannukset.  

 

Kustannuslaskentamallin avulla tuoteryhmille kohdistetaan myös poistot ja korot. 

Poistot kohdistetaan tuoteryhmille edellisen vuoden toteutuneiden poistojen mu-

kaan. Korkokustannukset kohdistetaan tuotteille kuluvan laskentakauden toteutu-

neiden korkokustannusten mukaisesti. Yrityksessä tehdään poistoja aineettomista 

hyödykkeistä, maa- ja vesialueista, rakennuksista ja rakennelmista sekä koneista 

ja kalusteista. Ne poistot, joita ei voida kohdentaa suoraan tietylle päätuoteryh-

mälle jakautuvat tuoteryhmille edellisenä laskentakautena myytyjen tonnien mu-

kaan. Laskentamallissa käytetään myytyjä tonneja tuotettujen tonnien sijaan, sillä 

ne ovat lähes samansuuruiset lukemat. Poistojen tarkempaa kohdentamista tietyil-

le tuoteryhmille pystytään tekemään koneiden ja kaluston osalta. Esimerkiksi vä-



59 
 

 

hittäiskauppaan menevien pienten pakkauskokojen pakkaamiseen tarvittavien 

koneiden ja laitteiden poistot pystytään selkeästi kohdentamaan VK-tuotteille, PL-

tuotteille ja soveltuvin osin vientiin meneville tuotteille. Poistoissa on myös huo-

mioitu sekä Järvenpään tuotantolaitoksen että Vaasassa tuotantolaitoksen poistot 

erikseen. Päätuoteryhmät sisältävät molemmissa tuotantolaitoksissa valmistettuja 

tuotteita. Poistot kohdistetaan alatuoteryhmille niin, että kutakin alatuoteryhmää 

rasittavat oikean tuotantolaitoksen poistot. Korkokulut kohdistetaan tuoteryhmille 

edellisen laskentakauden aikana tuotettujen tonnien suhteessa.  

 

Myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnon kustannukset kohdistetaan 

päätuoteryhmille kuluvan laskentakauden myyntituottojen mukaan. Myyntituotto-

jen mukaan kohdistettaessa tuotteen tai tuoteryhmän suuremmat tuotot tarkoittavat 

myös suurempia kustannuksia. Välilliset kustannukset saadaan kohdistettua tuot-

teille laskemalla ensin kunkin alatuoteryhmän myyntituottojen osuus päätuote-

ryhmästä. Sen jälkeen lasketaan yksittäisten tuotteiden myyntituottojen osuudet 

alatuoteryhmistä. Poistot kohdistetaan samalla periaatteella yksittäisille tuotteille, 

mutta myyntituottojen sijaan poistot kohdistetaan käyttämällä suhdelukujen las-

kemisen perusteena myytyjä kiloja.  
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Taulukko 4. Kustannusten kohdistamismenetelmät tuoteryhmille. 

Kustannuspaikka Kustannukset Kohdistamismenetelmät Tuoteryhmä 
 
Myynti 

Palkat 
Markkinointi 
Matkat 
Autot 
Konttori ja hallin-
to 
Kehitystoiminta 
Ostetut palvelut 

Prosenttiluku 
Prosenttiluku 
Prosenttiluku 
Prosenttiluku 
Suhdeluku liikevaihdosta 
 
Suhdeluku liikevaihdosta 
Prosenttiluku 

 
SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 

 
Markkinointi yh-
teiset 

 
Palkat 
Markkinointi  

 
Prosenttiluku 
Prosenttiluku 

SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 

Myllärin ja Myllä-
rin Luomu 
 

 
Markkinointi 

Kaikki kustannukset koh-
distetaan suoraan tuote-
ryhmälle 

 
VK-Tuotteet 

 
Mylly-Matti 

 
Markkinointi 

Kaikki kustannukset koh-
distetaan suoraan tuote-
ryhmälle 

 
SK-Tuotteet 

 
Helsinki Mills 

 
Markkinointi 

Kaikki kustannukset koh-
distetaan suoraan tuote-
ryhmälle 

 
Vientituotteet 

 
Helsingin Mylly 
 

 
Markkinointi 

 
Suhdeluku liikevaihdosta 

SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 

 
Tuotekehitys 

 
Kehitystoiminta 

 
Prosenttiluku 

SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 

 
Hallinto 

Palkat 
Vuokrat 
Käyttö ja ylläpito 
Markkinointi 
Edustus 
Matkat 
Autot 
Konttori ja hallin-
to 
Kehitystoiminta 
Ostetut palvelut 
Vakuutukset 
Palvelumaksut 

 
Kaikki kustannukset koh-
distetaan tuoteryhmille 
liikevaihdosta lasketulla 
suhdeluvulla  

 
SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 
Rehut ja palvelu-
tuotteet 

Poistot + Korot Poistot edellisen 
vuoden toteutu-
mien mukaan, 
korot kuluvan 
laskentakauden 
mukaan 

Poistot ja korkokustan-
nukset kohdistetaan tuote-
ryhmille myytyjen kilojen 
perusteella lasketulla suh-
deluvulla 

SK-Tuotteet 
VK-tuotteet 
Vientituotteet 
PL-Tuotteet 
Rehut ja palvelu-
tuotteet 
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5 LASKENTAMALLIN TOIMINNAN TARKASTELU 

 

5.1 Laskentamallin rakenne 

 

Kustannusten kohdistamiseksi laskentakohteille laadittiin malli Excel-

taulukkolaskentaohjelmaan. Mallin avulla sekä standardikustannukset että välilli-

set kustannukset voidaan kohdistaa tuoteryhmille ja edelleen tuotteille. Laskenta-

järjestelmä kohdistaa kustannukset tuotteille perinteisen kaksivaiheisen laskenta-

järjestelmän menetelmin eli kustannukset kohdistetaan ensin kustannuspaikoille ja 

kustannuspaikoilta edelleen tuotteille. Toimintolaskennan käyttöönotolle ei nähty 

tarvetta. Tuotteille laskettavat kustannukset noudattavat keskimääräiskalkyylien 

periaatetta, jolloin kaikki laskentakauden kustannukset jakautuvat valmistetuille 

tuotteille tasan laskentamallin kustannusten kohdistamisperiaatteiden mukaisesti. 

Malli on osa suurempaa kokonaisuutta, mutta sitä voidaan periaatteessa käyttää 

myös itsenäisesti. Itsenäisesti käytettynä mallista saatavien tulosten tulkinnassa 

tulee ottaa huomioon joitakin seikkoja, kuten rahtikustannusten puuttuminen joi-

denkin tuoteryhmien osalta, koska niiden kohdistamiseen tämän diplomityön puit-

teissa ei löytynyt yksiselitteistä ratkaisua. Tuotekustannusmalliin on rakennettu 

niin, että siihen voidaan lisätä vain yhden laskentakauden luvut, jolloin jokaiselle 

laskentakaudelle täytyy tallentaa omat laskentataulukot.  

Osana suurempaa kokonaisuutta tuotteiden standardikustannukset saadaan yrityk-

sessä käytössä olevasta ERP-järjesetelmästä, välilliset kustannukset ja poistot saa-

daan Excel-mallista. Excel-malliin otetaan myyntituotot ja -määrät yrityksen 

myynnin käyttämästä järjestelmästä. Myyntituotot ja -määrät otetaan myynnin 

käyttämästä järjestelmästä, koska niin tarvittavat tuoteryhmä- ja tuotekohtaiset 

tietoja saadaan joustavasti lisättyä ja poistettua kehitettyyn kustannuslaskentamal-

liin. Tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan tarvittavat tiedot yhdistetään Qlickview 

-ohjelman avulla. Ohjelman avulla tuotteista pystytään hakemaan tietoa helposti. 

Ohjelma muuttaa tiedon myös visuaaliseen muotoon, joka lisää saatavilla olevan 

tiedon tulkinnan mielekkyyttä. Qlickview:n käyttöönoton yhteydessä pyritään 
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löytämään myös ratkaisu rahtikustannusten kohdistamiseksi tuotetasolla. Lisäksi 

ohjelman avulla esimerkiksi useamman laskentakauden huomioon ottaminen vä-

lillisten kustannusten osalta tulee yksinkertaisemmaksi. Kuvasta 14 nähdään tuo-

tekohtaiseen kustannuslaskentaan tarvittavat järjestelmät. 

 

Kuva 14. Tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan käytettävät järjestelmät. 

 

Malli koostuu kymmenestä välilehdestä, joita ovat Ohjeet, Tulokset, Standardi- 

ym. kustannukset, Aputaulukko standardeille, Myynti, Markkinointi, Tuotekehi-

tys, Hallinto, Poistot ja korot sekä Aputaulukko välillisille kustannuksille. Malli 

on pyritty rakentamaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Tietoja muutetaan 

ainoastaan soluihin, jotka ovat vaaleanpunaisia lukuun ottamatta aputaulukoita. 

Lisäksi välilehdillä on kommentteja, jotka auttavat mallin käyttämisessä. Aputau-

lukoiden kautta muutetaan sekä standardikustannukset että välilliset kustannukset. 

Välillisten kustannusten kohdistamiseen tarkoitettu aputaulukko on rakennettu 

hyvin samankaltaiseksi kuin yrityksen sisäinen tuloslaskelma, jotta tietojen syöt-

täminen olisi mahdollisimman yksinkertaista.  

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen välilehdillä voidaan muuttaa prosent-

teja, joiden avulla palkkakustannukset jakautuvat eri tuoteryhmille. Standardi- 

ym. kustannukset välilehdelle syötetään sen laskentakauden tuotekohtaiset myyn-

timäärät sekä myyntituotot, jonka kustannusten muodostumista halutaan tarkastel-

la. Standardi- ym. kustannukset -välilehdeltä nähdään lisäksi myytyjen tuotteiden 
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osalta standardikustannukset yhteensä, välilliset kustannukset yhteensä sekä pois-

tot yhteensä omina sarakkeinaan. Poistot ja korot -välilehdelle syötetään edellisen 

laskentakauden eli käytännössä edellisen vuoden myyntimäärät, sillä poistot koh-

distetaan tuotteille edellisen laskentakauden eli käytännössä edellisen vuoden to-

teuman mukaan.  

Tulokset -välilehdeltä nähdään tuotteiden myyntuotot sekä kolme välitulosta tuot-

teille, joita ovat myyntikate, käyttökate sekä tulos poistojen ja korkojen jälkeen. 

Välilehden sarakkeisiin on lisätty myös suodattimet, joiden avulla voidaan helpos-

ti suodattaa tietoa haluttujen tuotteiden tai tuoteryhmien osalta. Tietoa voidaan 

myös helposti suodattaa luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden osalta. Tu-

lokset välilehden lukuihin ei tehdä lainkaan muutoksia, vaan se kokoaa kaikki 

tiedot muilta välilehdiltä. Tulokset -välilehdeltä nähdään tuotteen kannattavuus 

myyntikatteen, käyttökatteen ja poistojen ja korkojen jälkeen. 

 

5.2 Esimerkkituoteryhmän tarkastelu 

 

5.2.1 Tuoteryhmän kustannusten muodostuminen 
 

Lähtötilanteessa tuotekustannukset perustuivat ainoastaan standardikustannuksiin. 

Laskentamallin myötä tuotteille voidaan kohdistaa myös välilliset kustannukset 

sekä poistot ja korot. Esimerkkituoteryhmäksi valittiin VK-tuoteryhmän tuotteet 

eli tuotteet, jotka myydään vähittäiskauppaan. Kyseinen tuoteryhmä valikoitui 

tarkastelun kohteeksi, sillä rahtikustannuksia ei tarvitse kohdistaa tuoteryhmälle 

lainkaan sen toimitustavasta johtuen. Tuoteryhmän tuotteille kohdistettuja kustan-

nuksia voidaan näin pitää niin luotettavina, kuin se laskentamallin puitteissa on 

mahdollista. Välillisten kustannusten sekä poistojen ja korkojen osalta kustannuk-

sia tarkastellaan vuoden 2013 ensimmäisen kuuden kuukauden osalta. Taulukosta 

5 nähdään kustannusten muodostuminen VK-tuoteryhmälle. Tuoteryhmän liike-

vaihdon osuus on noin kahdeksan prosenttia vuoden 2012 liikevaihdosta.  
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Taulukko 5. VK-tuoteryhmän kustannusrakenne tarkasteluajanjaksolla. 

 Standardi- 
kustannus Myynti Markkinointi 

Tuote- 
kehitys Hallinto 

Poistot 
ja korot 

Luomujauhot 
 

60,9 % 
 

6,8 % 
 

27,6 % 
 

0,1 % 
 

3,4 % 
 

1,3 % 

Myslit 
 

68,1 % 
 

5,8 % 
 

23,2 % 
 

0,1 % 
 

2,8 % 
 

0 % 

Vehnätuotteet 
 

61,9 % 
 

6,4 % 
 

26,2 % 
 

0,1 % 
 

3,2 % 
 

2,2 % 

Luomu- 
hiutaleet 

 
59,3 % 

 
7,2 % 

 
29,1 % 

 
0,1 % 

 
3,6 % 

 
0,7 % 

Luomuleivät 
ja pastat 

 
63,3 % 

 
6,5 % 

 
26,6 % 

 
0,1 % 

 
3,3 % 

 
0,2 % 

Jauhoseokset 
 

62,5 % 
 

6,6 % 
 

26,8 % 
 

0,1 % 
 

3,3 % 
 

0,7 % 

Ruistuotteet 
 

65,1 % 
 

5,9 % 
 

23,9 % 
 

0,1 % 
 

2,9 % 
 

2,1 % 

Horeca-
tuotteet 

 
66,6 % 

 
6,0 % 

 
24,3 % 

 
0,1 % 

 
3,0 % 

 
0 % 

 

Taulukosta 5 nähdään kustannustietoisuuden kehittyminen laskentamallin avulla 

kohdistettavien välillisten kustannusten sekä poistojen ja korkojen osalta. Aikai-

semmin tieto tuotekohtaisista kustannuksista perustui ainoastaan standardikustan-

nuksiin, jotka nähdään taulukon 5 standardikustannukset -sarakkeesta. Tuotekoh-

taisessa kustannuslaskennassa ei ole tapahtunut muutoksia standardikustannusten 

osalta. Tarkasteluajankohdan tuotekohtaisista kustannuksista olisi ollut tiedossa 

ainoastaan noin 60–70 prosenttia tuoteryhmästä riippuen. Tarkasteluajanjakson 

kustannusten muodostumisen analysoinnissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, 

että se eroaa joiltain osin niin sanotusta normaalista ajanjaksosta. Välillisten kus-

tannusten osuus 32–41 prosenttia, joka on huomattavasti enemmän kuin keski-

määrin koko yrityksessä. Vuoden 2012 kustannusrakenteen mukaan välillisten 

kustannusten osuus on noin kymmenen prosenttia kaikista kustannuksista. 

Mikäli VK-tuoteryhmän kustannuksia verrataan koko yrityksen kustannusraken-

teeseen, nähdään markkinointikustannusten olevan huomattavasti korkeammat 
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esimerkkituoteryhmän osalta kuin koko yrityksen tasolla. Vuoden 2012 kustan-

nusrakenteen mukaan markkinointikustannusten osuus oli vain kaksi prosenttia. 

Tarkasteluajanjaksolla markkinointikustannuksien osuus on suuri, koska tuote-

ryhmän näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi on jouduttu lisäämään myös mark-

kinointiin käytettävää rahamäärää. Tuoteryhmien markkinointiin käytetty raha-

määrä ei siis jatkuvasti ole yhtä suuri, vaan sitä voidaan pitää enemmän kertaluon-

toisena panostuksena. Laskentamallin avulla luonteeltaan kertaluontoisena pidet-

tävät markkinointikustannukset pystytään kohdistamaan suoraan tuoteryhmälle, 

jonka myynnin edistämiseksi markkinointia on tehty. Mikäli markkinointikustan-

nukset olisivat pienemmät, vaikuttaisi se tuoteryhmän kustannusrakenteeseen si-

ten, että standardikustannusten prosentuaalinen osuus kasvaisi muiden kustannus-

ten prosentuaalisten osuuksien pysyessä lähes samansuuruisina.  

Hallinnon kustannukset kasvavat sen mukaan, jos tuoteryhmän myyntituotot kas-

vavat. Tosin myyntituottojen tulee kasvaa huomattavasti ja myös tuoteryhmän 

prosentuaalinen osuuden tulee kasvaa, jotta sillä olisi huomattavaa merkitystä 

hallinnon kustannusten osuuteen tuoteryhmän osalta. Hallinnon kustannukset ja-

kautuvat tuoteryhmille aina edellisen vuoden myyntituottojen perusteella, jolloin 

välitöntä vaikutusta hallinnon kustannusten kohdistamisessa tuoteryhmälle ei ole, 

vaikka tuoteryhmän prosentuaalinen osuus kasvaisi tarkasteluajanjaksolla radikaa-

listi. Ottaen huomioon tietysti sen seikan, etteivät hallinnon kustannukset itses-

sään nouse merkittäviä määriä. Tuoteryhmän kasvun vaikutukset kustannusraken-

teeseen näkyisivät vasta tilikauden päättymisen jälkeisellä tarkasteluajanjaksolla.  

Tuotekehityskustannukset osuus VK-tuoteryhmän osalta sekä koko yrityksen kus-

tannusrakenteesta on erittäin vähäinen. Tuotekehityskustannukset kohdistetaan 

tuoteryhmille erikseen määritetyn prosenttiluvun avulla. VK-tuoteryhmän kustan-

nusrakenteen ei vaikuta käytännössä mikään muu kuin se, että tuotekehityskus-

tannukset kasvaisivat huomattavasti. Tarkasteluajanjaksolla tuotekehityskustan-

nukset ovat niin vähäisiä, että niiden vaikutus tuoteryhmän kustannuksiin on ole-

maton. 

Myynnin kustannusten prosentuaalinen osuus on tarkasteltavan tuoteryhmän osal-

ta selkeästi korkeammalla tasolla kuin verrattaessa koko yrityksen kustannusra-
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kenteeseen vuoden 2012 osalta. Laskentamallin myötä myynnin kustannuksia 

kohdistetaan VK-tuoteryhmälle sen kokoon nähden huomattavan paljon. Lasken-

tamallin kustannusten kohdistamisperusteiden mukaisesti jopa yli 40 prosenttia 

myynnin kustannuksista kohdistetaan VK-tuoteryhmälle. Suurin osa myynnin 

kustannuksista muodostuu palkkakustannuksista, joiden jakautumiseen tuoteryh-

mien kesken on määritelty prosenttiosuudet. Niin sanotussa normaalissa tilantees-

sa palkkakustannuksien voidaan ajatella pysyvän melko samansuuruisina tarkaste-

lujaksosta toiseen.  

Poistojen osuus on hieman alhaisemmalla tasolla VK-tuoteryhmän osalta verrat-

tuna koko yrityksen kustannusrakenteeseen vuoden 2012 osalta. Poistojen osuus 

tuoteryhmän osalta on vähäinen, koska poistot kohdistetaan myytyjen kilojen pe-

rusteella ja tuoteryhmän myydyt kilot ovat vähäisiä verrattuna muihin tuoteryh-

miin. Kaikille VK-tuoteryhmän alaisuuteen kuuluviin alatuoteryhmille ei kohdis-

teta poistoja lainkaan. Esimerkiksi mysleille ei ole kohdistettu poistoja, sillä ne 

ostetaan valmiiksi pakattuina alihankkijalta, mistä johtuen tehtiin ratkaisu, ettei 

kyseisille tuotteille myöskään kohdisteta poistoja.  

Verrattaessa tuotekohtaista kustannuslaskentaa aikaisempaan tilanteeseen, jolloin 

tuotteiden kustannuksista oli tiedossa vain standardikustannusten osuus, nähdään 

laskentamallin merkitys. Ainoastaan standardikustannuksiin perustuva kustannus-

laskenta ei kerro koko totuutta. Laskentamallin avulla voidaan tehdä hyödyllisiä 

analyyseja tuoteryhmäkohtaisten kustannusten kehittymisestä pidemmällä tarkas-

teluajanjaksolla tai vertailemalla eri laskentakausien kehitystä. Tulosten luotettava 

vertailu keskenään edellyttää kuitenkin sitä, että kustannusten kohdistaminen ta-

pahtuu samoja periaatteita noudattaen laskentakaudesta toiseen.  

 

5.2.2 Tuoteryhmän kannattavuuden tarkastelu 
 

Ennen kustannuslaskentamallin käyttöönottoa tuotteiden kannattavuutta pystyttiin 

seuraamaan ainoastaan myyntikatteen perusteella taulukon 6 myyntikate -

sarakkeen mukaisesti. Laskentamallin myötä tuoteryhmien ja yksittäisten tuottei-
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den kannattavuutta pystytään seuraamaan myös käyttökatteen sekä poistojen ja 

korkojen jälkeisillä tuloksilla. Kannattavuutta sekä tuloksen muodostumista tar-

kastellaan esimerkkituoteryhmän avulla ennen ja jälkeen laskentamallin käyttöön-

ottoa. Lähtötiedot pysyvät samana kuin kustannusrakenteen arvioinnissa. Taulu-

kosta 6 nähdään tuoteryhmän kannattavuus myyntikatteen, käyttökatteen ja tulok-

sen ennen veroja osalta.  

 

Taulukko 6. VK-tuoteryhmän tulosten muodostuminen tarkasteluajanjaksolla. 

 

 
Myyntikate 
 

Käyttökate 
 

Tulos ennen ve-
roja 

Luomujauhot  
 

32,3 % 
 

 
-9,9 % 

 

 
-11,3 % 

 

Myslit  
 

10,0 % 
 

 
-32,2 % 

 

 
-32,2 % 

 

Vehnätuotteet 
 

27,4 % 
 

 
-14,8 % 

 

 
-17,4 % 

 

Luomu- 
hiutaleet 

 
37,4 % 

 

 
-4,7 % 

 

 
-5,5 % 

 

Luomuleivät 
ja pastat 

 
26,8 % 

 

 
-15,3 % 

 

 
-15,3 % 

 

Jauhoseokset 
 

28,3 % 
 

 
-13,9 % 

 

 
-14,7 % 

 

Ruistuotteet 
 

16,3 % 
 

 
-25,9 % 

 

 
-28,7 % 

 
Horeca- 
tuotteet 

16,0 % -26,2 % -26,2 % 

 

Standardikustannusten mukainen myyntikate lasketaan tuotteille vähentämällä 

myyntituotoista tuotteiden myyntimääriä vastaavat standardikustannukset.  Myyn-

tikatteen perusteella tuoteryhmän kannattavuudesta nähdään, että se on selkeästi 

positiivinen. Myyntikate tunnuslukuna on vain osa totuutta, kuten VK-
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tuoteryhmää tarkasteltaessa voidaan havaita. Myyntikatteen käyttö on perusteltua 

tilanteissa, jossa ajatellaan lyhyen aikavälin kannattavuutta ja on tärkeää saada 

tuotteita myytäessä edes niiden valmistuskustannukset katettua.  

Käyttökatetta laskettaessa myyntituotoista vähennetään standardikustannusten 

lisäksi tuotteille kohdistettavat välilliset kustannukset. Tarkasteluajanjaksolla 

käyttökate on negatiivinen monen tuotteen osalta. Tarkasteluajanjaksolla tuote-

ryhmälle kohdistettavia välillisiä kustannuksia on niin sanottua normaalitilannetta 

enemmän. Kannattavuuden tarkastelu hieman pidemmällä ajanjaksolla tuoteryh-

män osalta olisi tarkoituksenmukaisempaa, koska silloin pystyttäisiin havainnoi-

maan, miten tuoteryhmä on onnistunut kattamaan sille kohdistetut kertaluontoiset 

kustannukset muiden välillisten kustannusten lisäksi. Nyt tuoteryhmän kannatta-

vuus käyttökatteen kautta tarkasteltuna näyttää hieman onnettomalta.  

Poistojen ja korkojen jälkeinen tulos saadaan vähentämällä käyttökatteesta edel-

leen poistojen ja korkojen määrä. Poistojen ja korkojen osalta taulukosta 6 voi-

daan nähdä, että se on joidenkin alatuoteryhmien osalta sama kuin käyttökate. 

Samat luvut johtuvat siitä, että osa tuotteista ostetaan alihankinta, jolloin katsottiin 

aiheelliseksi, ettei niille myöskään kohdisteta poistoja. Poistojen ja korkojen jäl-

keinen tuloksen seuraaminen antaa tietoja siitä, pystyvätkö tuotteet kattamaan 

omalta osaltaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden kustannukset. Laskenta-

malli huomioi poistot edellisen vuoden toteuman mukaan. 

Kannattavuuden tunnuslukuja tarkasteltaessa nähdään laskentamallin merkitys. 

Aikaisemmin tuotteiden kannattavuudesta saatu informaatio perustui ainoastaan 

myyntikatteeseen, mutta nyt laskentamallin avulla saadaan kannattavuudesta tie-

toa myös välillisten kustannusten osuuden jälkeen. Tarkasteluajanjakso on lyhyt ja 

tuoteryhmälle kohdistui huomattavia määriä kertaluontoisia kustannuksia, joka 

vaikuttaa huomattavasti tuotteiden kannattavuuteen. Pidempi tarkasteluajanjakso 

antaisi paremman kuvan tuotteiden todellisesta kannattavuuden muodostumisesta. 

Parantunut tieto kustannusten muodostumisesta ja kannattavuudesta antaa tärkeää 

tietoa päätöksenteon tueksi.   
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5.2.3 Tulosten luotettavuus tuoteryhmän tarkastelussa 
 

Tuoteryhmän kustannusten muodostumista ja kannattavuutta voidaan pitää melko 

luotettavana. Välillisten kustannusten kohdistamisperiaatteita määriteltäessä palk-

kakustannukset kohdistettiin kustannuspakoista vastuussa olevien johtajien koke-

muksen mukaan. Tarkemmalla mittaamisella olisi voitu saada aikaan tarkemmat 

kohdistusperiaatteet, mutta toisaalta voidaan olettaa, että haastateltavien koke-

mukseen perustuvalla arviolla saadaan tarpeeksi tarkat tulokset. Kohdistettavat 

palkkojen kustannukset eivät ole niin suuret, että kohdistamisperusteista aiheutuisi 

merkittäviä vääristymiä tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa. Suurimmat mark-

kinoinnin kustannukset saatiin kohdistettua VK-tuoteryhmälle tarkoitetulla kus-

tannuspaikalla niin sanotusti oikeaan osoitteeseen. Jos VK-tuoteryhmän markki-

nointikustannuksia olisi jaettu muille tuoteryhmille, olisi se voinut aiheuttaa vää-

ristymiä tuotekustannuksissa ja kannattavuuksissa.  

Hallinnon kustannukset ovat jaettu edellisen vuoden liikevaihdon suhteessa. Hal-

linnon kustannusten prosentuaalinen osuus on pieni kaikista tuoteryhmälle kohdis-

tettavista kustannuksista. Menetelmä kohdistaa hallinnon kustannuksia voi vääris-

tää todellista kustannusten muodostumista tuotteille, mikäli kyseisen tuoteryhmän 

osuus verrattuna muihin tuoteryhmiin kasvaisi dramaattisesti. Voitaisiin olettaa, 

että edellisen vuoden liikevaihtoon suhteutettuna kustannuksia kohdistetaan liian 

vähän tuotteille verrattuna siitä aiheutuvaan työmäärään.  

Standardikustannukset suurimpana kustannuseränä vaikuttavat tulosten luotetta-

vuuteen eniten. Mikäli ne ovat oikealla tasolla, voidaan laskentatuloksiin luottaa. 

Rahtikustannukset eivät aiheuta ongelmia VK-tuoteryhmän osalta tuotteiden toi-

mitustavasta johtuen. Rahdeista ei aiheudu kustannuksia kohdeyritykselle, vaan 

tuotteet noudetaan asiakkaan lukuun.  
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5.3 Laskentamallin vahvuudet ja heikkoudet 

 

Laskentamallin ehdottomana vahvuutena on se, että sen avulla saadaan tarkempaa 

tuotekohtaista tietoa verrattuna lähtötilanteeseen. Laskentamallin myötä välillisten 

kustannusten muodostumisesta tuotteille sekä tuotekannattavuudesta saadaan 

enemmän ja tarkempaa tietoa. Laskentamalli antaa paremmat lähtökohdat esimer-

kiksi tuotekannattavuuksien analysointiin ja niiden väliseen vertailuun esimerkiksi 

eri vuosien välillä.    

Uuden laskentakauden lukujen päivittäminen on suhteellisen helppoa, mutta vaatii 

hieman aikaa ja vaivaa. Aikaa vievin osio on myyntituottojen ja -määrien lisäämi-

nen, koska se vaatii hieman käsityötä. Laskentamalliin on kuitenkin suhteellisen 

helppo lisätä tai poistaa tuotteita. Uusia tuotteita lisättäessä tulee kiinnittää huo-

miota siihen, että myös tuotteiden kustannusten laskemiseen tarvittavat kaavat 

lisätään uudelle tuotteelle. Tuoteryhmien sisällä kaavojen logiikka toimii samalla 

tavalla, joten kaavojen lisääminen onnistuu helposti. Laskentamalli on pyritty ra-

kentamaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta sen käyttäminen olisi mahdol-

lisimman mukavaa ja vaivatonta.  

Itsenäisesti käytettynä tulee ottaa huomioon se seikka, että malliin pystytään li-

säämään vain yhden laskentakauden luvut, joka vaikeuttaa eri laskentakausien 

välistä vertailua. Eri laskentakausien tulosten vertailu vaatisi jokaisen laskenta-

kauden lukujen siirtämistä uuteen tiedostoon, joka saattaisi olla turhan vaivallois-

ta. Toisaalta laskentamallia ei ole tarkoituskaan käyttää itsenäisesti.   

Laskentamalli ei huomioi kapasiteetista aiheutuvia kustannuksia erikseen. Kapasi-

teetetista aiheutuvat kustannukset korostuvat etenkin tilanteissa, jossa käyttöaste 

on alhainen. Kapasiteetin käyttöasteen ollessa alhaisella tasolla tuotteille kohdis-

tettavat kustannukset kasvavat, koska valmistetut tuotteet saavat kaikki kustan-

nukset taakakseen. Kasvaneet kapasiteettikustannukset voivat johtaa vääristynee-

seen kustannusinformaatioon, joka vaikeuttaa tuotteen kannattavuuden analysoin-

tia ja vertailua eri laskentakausien välillä.  
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5.4 Laskentamallin ylläpito 

 

Laskentamallin luotettavuus nojaa hyvin pitkälti standardikustannusten luotetta-

vuuteen. Standardikustannusten osuus yrityksen kokonaiskustannuksista on vuo-

den 2012 kustannusrakenteessa 90 prosenttia. Fogelholm & Karjalainen (2001, s. 

71) toteavat, että tarkennetun laskentamallin perusvaatimuksiin liittyvä näkökohta 

on mallin perustana toimivien standardien päivittäminen. Kyseistä seikkaa ei aina 

ole otettu riittävästi huomioon laskentamallien suunnittelussa. Standardien oikeel-

lisuus ja päivittäminen ovat hyvin merkittävässä roolissa tarkasteltaessa laskenta-

mallin tietojen tarkkuutta ja käytettävyyttä esimerkiksi päätöksenteon tukena. 

Kohdeyrityksen standardikustannuksista ehdottomasti tärkein kustannus on raaka-

ainekustannukset, joiden standardihinnat päivitetään noin kaksi kertaa vuodessa 

tai aina, kun sille on tarvetta.  

Laskentamallin ylläpidossa tulee myös huomioida muiden kustannusten päivittä-

minen. Riippuen kustannustietojen päivittämisen välisistä aikajaksoista tulee ottaa 

huomioon kustannuspaikkakohtaiset tekijät. Jotta laskentamallin avulla kohdistet-

tavat välilliset kustannukset olisivat mahdollisimman oikeat, täytyy laskentamallin 

välillisten kustannusten päivittämiseen tarkoitetun välilehden lisäksi päivittää tar-

vittavat muutokset kustannuspaikkakohtaisille välilehdille. Kustannuspaikkakoh-

taisilta välilehdiltä määritetään muun muassa palkkakustannusten kohdistaminen 

eri tuoteryhmille. Palkkojen kohdistamiseen määritetyt prosenttiluvut olisivat suo-

siteltavaa tarkistaa päivittämisen yhteydessä, jotta niissä mahdollisesti tapahtuneet 

muutokset tulee huomioitua.  

Laskentamallin päivittämisessä on useita kerran vuodessa huomioitavia seikkoja. 

Laskentamallissa käytetään joidenkin kustannusten kohdistamisen perusteena 

edellisen vuoden myyntituottoja, joten ne tulee päivittää ajan tasalle. Myös poistot 

kohdistetaan edellisen vuoden toteutuneiden poistojen perusteella. Sekä poistot 

että liikevaihto päivitetään aputaulukosta, joka on tarkoitettu välillisten kustannus-

ten päivittämiseen. Poistoilla on myös oma välilehti, johon tulee päivittää edelli-

sen vuoden tuotteiden myyntimäärät. 
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5.5 Laskentajärjestelmän kehittäminen 

 

Kustannuslaskentamallin tarkkuus ja tuotteille kohdistettavat kustannukset ovat 

erittäin riippuvaisia tällä hetkellä siitä, ovatko standardikustannukset riittävän tar-

kat ja oikein määritelty. Standardikustannuslaskentaan liittyy vahvasti eroanalyy-

sit. Kohdeyrityksessä eroja seurataan lähinnä viljan hintojen osalta. Viljan hinta 

on kaikista merkittävin kustannusten osa tuotelaskelmissa ja niissä tapahtuvat 

myös suurimmat muutokset. Standardikustannuslaskennan menetelmiä tulisi ke-

hittää niin, että erojen analysointi olisi mahdollista myös muiden kustannuserien 

osalta. Eroja pitäisi pystyä myös analysoimaan määrien suhteen. Eroja analysoi-

malla pystytään hahmottamaan poikkeamien syyt ja mahdolliset kehitystoimenpi-

teet. Menetelmät standardikustannusten eroanalyysien määrittämiseen on työlästä, 

mutta toisaalta varmasti myös kustannustehokkain tapa kehittää laskentajärjestel-

mää. Eroanalyysit toimivat myös hyvänä mittarina tuotekohtaisen kustannuslas-

kennan tarkkuudesta ja luotettavuudesta.  

Kustannuslaskentajärjestelmän jatkokehittämisessä voisi hyödyntää myös toimin-

tolaskennan menetelmiä. Kustannusten muodostumista tuotteille voitaisiin tarkas-

tella toimintoanalyysin kautta. Analyysin avulla pystyttäisiin selvittämään anta-

vatko nykyiset laskentamenetelmät riittävän tarkkaa ja oikeaa tietoa tällä hetkellä 

tuotekohtaisesta kustannuslaskennasta.  

Raaka-aineen hinta on merkittävin osatekijä kohdeyrityksen tuotteiden kustannus-

laskennassa sekä teollisuuteen että vähittäiskauppoihin myytävien tuotteiden osal-

ta. Etenkin vähittäiskauppaan valmistettavien tuotteiden osalta myös muiden kus-

tannustekijöiden osuus kasvaa. Muiden kustannusten osuus kasvaa, koska pie-

nempien pakkauskokojen valmistaminen vaatii enemmän työvaiheita ja työvai-

heiden suorittamiseen tarvittavien koneiden ja laitteiden tarve kasvaa, jolloin 

myös pääomakustannusten osuus oletettavasti kasvaa. Tuotteiden erottuminen ja 

näkyvyyden parantaminen muista markkinoilla olevista tuotteista aiheuttaa myös 

lisäkustannuksia. Vähittäiskauppaan myytävien tuotteiden volyymit ovat myös 

huomattavasti vähäisempi kuin teollisuuteen myytävien tuotteiden volyymit. Edel-

lä mainitut seikat lisäävät tarvetta tarkkaan ja luotettavaan kustannustietoon. 
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Tarkasteltaessa tuotekohtaista kustannuslaskentaa toimintolaskennan kautta voi-

taisiin saada hyödyllistä tietoa tuotteiden kustannusten muodostumisesta erityises-

ti vähittäiskauppaan myytävien tuotteiden osalta. Toimintojen määrittely on hyö-

dyllistä, koska sillä tavoin saataisiin yksityiskohtaisesti selville, mitä toimintoja 

tarvitaan, että tuotteet saadaan pakatuksi myyntiä varten. Eri hierarkioiden määrit-

telyiden avulla voidaan hahmottaa selkeästi yksittäisten tuotekustannusten lisäksi 

erätason kustannukset (asetusajat, jne.), tuotetason kustannukset (markkinointi-

kustannukset, jne.) sekä yleisen tason kustannukset. Erätason kustannusten selvit-

täminen on hyödyllistä, koska siten saadaan vastauksia siihen, miten tuotteita pys-

tytään valmistamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.  Erätason kustannus-

ten merkitys kasvaa tuotettaessa pieniä tuote-eriä, sillä jokaiseen tuote-erään koh-

distetaan sama määrä kustannuksia riippumatta siitä, onko tuotettu erä suuri tai 

pieni. Erätason kustannusten selvittäminen auttaisi optimaalisten eräkokojen 

suunnittelussa ja arvioinnissa.  

Toimintoanalyysin yhteydessä olisi hyödyllistä määrittää myös tuotteiden pak-

kaamiseen käytettävien koneiden käytännön tuotantokapasiteetti. Käytännön ka-

pasiteetin määrittämisestä on se hyöty, että kapasiteettikustannuksia voidaan koh-

distaa niin sanotusti oikea määrä tuotteille. Kapasiteettikustannusten merkitys 

kasvaa tuotantomäärien ollessa alhaisella tasolla. Mikäli kaikki kapasiteettikus-

tannukset kohdistetaan vähäiselle tuotantomäärille, voi se johtaa helposti vääris-

tymiin tuotekustannuslaskelmissa ja kannattavuuden tarkastelussa.  

Toimintolaskennan etuna on myös se, että se mahdollistaa asiakaskannattavuuksi-

en tarkemman analysoinnin. Toimintoja voidaan kohdistaa suoraan asiakkaille tai 

eri jakelukanaville, jolloin saadaan tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon eri asiak-

kaat tai jakelukanavat todellisuudessa kuluttavat esimerkiksi yrityksen markki-

nointiresursseja tai miten paljon aikaa käytetään tiettyjen asiakkaiden palvelemi-

seen.   

Kehitetty laskentamalli keskittyy nyt menneisyyden tapahtumien analysointiin. 

Toimintojen määrittelyn avulla kustannusten muodostumista voitaisiin tarkastella 

myös ennakoivasta näkökulmasta menneisyyteen perustuvan kustannuslaskenta-

tiedon sijaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Helsingin Mylly Oy:lle tuotekustannuslas-

kentamalli. Mallin avulla tuotekustannuslaskentaa haluttiin kehittää niin, että tuot-

teille saataisiin kohdistettua myös ne välilliset kustannukset, jotka eivät sisälly 

tuotteiden standardikustannuksiin. Välilliset kustannukset, jotka laskentamallin 

avulla halutaan kohdistaa, ovat myynnistä, markkinoinnista, tuotekehityksestä, 

hallinnosta ja poistoista sekä koroista aiheutuvat kustannukset. Tuotekustannus-

laskenta on perustunut aikaisemmin ainoastaan standardikustannuslaskelmiin, 

jotka aiheutuvat tuotteiden valmistamisesta. Näin ollen tuotteiden kannattavuudes-

ta ei ole ollut saatavilla muuta tulosta, kuin standardikustannuksien jälkeinen 

myyntikate. Mallin avulla tuotteille saadaan tulokset myös käyttökatteen sekä 

poistojen ja korkojen jälkeen.  

Kustannuslaskentamallin kehittäminen aloitettiin määrittämällä selkeät päätuote-

ryhmät, joille kustannuksia kohdistetaan. Selkeät päätuoteryhmäjaottelut ovat tar-

peen, koska eri tuoteryhmät kuluttavat esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin 

resursseja eri tavalla. Päätuoteryhmiksi muodostuivat teollisuuteen myytävät SK-

tuotteet, vähittäiskauppaan myytävät VK-tuotteet, kauppojen omille tuotemerkeil-

le myytävät PL-tuotteet, vientituotteet sekä rehut ja palvelut.  

Kustannusmallia varten piti myös luoda välillisten kustannusten kohdistamisperi-

aatteet tuoteryhmille ja edelleen tuotteille. Välilliset kustannukset päätettiin koh-

distaa tuoteryhmille ja edelleen tuotteille eri kustannuspaikkoja apuna käyttäen. 

Tarkempien kustannuspaikkakohtaisten kohdistamismenetelmien määrittämiseksi 

haastateltiin kustannuspaikoista vastuussa olevia johtajia. Haastatteluiden perus-

teella määriteltiin perusteet, miten kustannuspaikkakohtaiset palkkakustannukset 

jakautuvat eri tuoteryhmille sekä miten muut kustannuspaikkoihin sisältyvät kus-

tannukset kohdistetaan tuoteryhmille. Markkinoinnin kustannuspaikka eroaa 

muista kustannuspaikoista siten, että sillä on myös alakustannuspaikat, joilta voi-

daan kohdistaa suoraan tuoteryhmille niistä aiheutuvat markkinointikustannukset. 

Hallinnosta aiheutuvat kustannukset päädyttiin jakamaan tuoteryhmille edellisen 

vuoden liikevaihtoon suhteutettuna. Poisto- ja korkokustannuksista osa kohdiste-
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taan kaikille tuotteille, mutta esimerkiksi pakkaamiseen käytettävien koneiden ja 

laitteiden poistot kohdistetaan niille tuotteille, joiden pakkaamisesta kustannukset 

aiheutuvat. Kohdistettavat poistot perustuvat edellisen vuoden toteutuneisiin pois-

toihin. 

Kustannuslaskentajärjestelmä suunnitellaan yrityskohtaisesti vastaamaan yrityk-

sen sisäisen laskentatoimen tarpeisiin, eikä sillä näin ollen ole esimerkiksi ulkoista 

laskentatoimea koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Laskentajärjestelmän suunnitte-

lussa ja rakentamisessa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon yrityksen johtajien tie-

totarpeet (Geiger, 1999). Laskentajärjestelmän avulla haluttiin saada tuotteiden 

kannattavuudesta selville standardikustannusten jälkeisen myyntikatteen lisäksi 

käyttökate sekä tulos poistojen ja korkojen jälkeen. 

Kustannuslaskentamallin avulla kohdistetaan paljon sellaisia yritystason kustan-

nuksia, joiden selkeiden syy-seuraussuhteiden selvittäminen on haasteellista, jois-

sakin tapauksissa lähes mahdotonta (Fogelholm & Karjalainen, 2001). Kustan-

nuksien kohdistamiseen on pyritty löytämään mahdollisimman hyvät menetelmät. 

Mahdollisimman hyvät menetelmät tarkoittavat tässä tapauksessa sellaisia mene-

telmiä, että kustannukset on kohdistettu tuotteille niin, että mallin avulla saatuihin 

tuloksiin voidaan luottaa ja niitä voidaan käyttää päätöksen teon tukena. 

Rakenteeltaan kustannuslaskentamalli noudattaa perinteistä kahdessa vaiheessa 

kustannuksia kohdistavaa järjestelmää. Standardikustannuksiin kuulumattomat 

välilliset kustannukset kohdistetaan ensin niille kuuluville kustannuspaikoille, 

josta ne kohdistetaan edelleen tuoteryhmille ja tuotteille käyttäen kustannusten 

kohdistamiseen määriteltyjä menetelmiä. Perinteiseen kustannuslaskentamalliin 

päädyttiin, koska sen toteuttaminen on nopeampaa ja yksinkertaisempaa, kuin 

esimerkiksi toimintolaskennan toteuttaminen. Kohdistettavien välillisten kustan-

nusten osuus on myös pienehkö verrattuna muihin kustannuksiin. Toimintolas-

kennan käyttöönotto on suositeltavaa yrityksissä, joiden välillisten kustannusten 

osuus on puolet tai enemmän yrityksen kustannuksista (Brierley 2010). Vaikka 

toimintolaskentaa pidetään hyvänä menetelmänä kustannusten kohdistamiseen, 

voi olla hyvinkin mahdollista, että kohdeyrityksen kodalla toimintolaskennan 
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käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat verrattain suuret siitä saa-

tavaan hyötyyn tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa.  

Kustannuslaskentajärjestelmän tarkkuus ja luotettavuus yhdistetään sen menetel-

miin kohdistaa välillisiä kustannuksia. Kohdeyrityksen kustannusrakenne huomi-

oiden kehitettyä laskentajärjestelmää voidaan pitää luotettavana. Suurin luotetta-

vuuteen sekä laskentamallin käyttöönottoon vaikuttava tekijä ovat rahtikustannuk-

set. Ratkaisua rahtikustannusten kohdistamiseksi tuotteille ei ehditty tämän dip-

lomityön puitteissa ratkaista. Rahtikustannusten kohdistaminen vaikuttaa lähinnä 

teollisuuteen myytävien tuotteiden tuotekohtaisten kannattavuuksien arviointiin, 

mutta asia on tiedossa ja se pyritään ratkaisemaan. Muilta osin välillisten kustan-

nusten kohdistamismenetelmät antavat riittävän tarkkaa informaatiota tuotekohtai-

sista kustannuksista ja kannattavuuksista.  

Standardikustannukset luovat pohjan koko kohdeyrityksen tuotekustannuslasken-

nalle, joten niiden tarkkuus ja luotettavuus on keskeisin tekijä tuotekustannuslas-

kentamallin tarkkuudessa. Prosessiteollisuus on luonteeltaan hyvin raaka-

ainekeskeistä ja ehdottomasti kriittisin tekijä yrityksen tuotekustannuslaskennassa 

ovat raaka-ainekustannukset. Viljan hinta päivitetään standardikustannuslaskel-

miin aina, kun sille ilmenee tarvetta eli noin kaksi kertaa vuodessa. Standardikus-

tannusten tarkkuutta ja luotettavuutta pystyttäisiin lisäämään määrittelemällä sel-

keät menetelmät määrä- ja hintaerojen laskemiseksi.  

Tuotekohtaisen kustannuslaskentamallin avulla pystyttiin kehittämään kohdeyri-

tyksen sisäistä laskentaa siten, että yrityksen välillisten kustannusten kohdistami-

seksi määriteltiin selkeät menetelmät. Lisäksi tuotekohtaisista kannattavuuksista 

saadaan enemmän tietoa aikaisemman myyntikatteen lisäksi. Tuotekohtaisen kus-

tannuslaskentamallin käyttö vaatii vielä testaamista ja arviointia, mutta käyttöko-

kemuksen lisääntyessä sen tuomia hyötyjä voidaan analysoida tarkemmin. 

Sisäiseen laskentaan kehitetyt laskentamallit ovat aina yrityskohtaisia. Laskenta-

mallin suunnittelun lähtökohtana on yrityksen johdon tietotarpeiden käyttäminen. 

Laskentamallissa on huomioitu yrityksen toimialan erityispiirteet. Yrityksen toi-

mialalle on hyvin tyypillistä raaka-ainekeskeisyys sekä volyymituotteiden valmis-
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tus. Tuotekohtaisista kustannuksista suurin osa muodostuu raaka-aineesta. Ei ole 

mitään estettä, ettei työn tuloksia voisi soveltaa myös muihin alalla toimiviin yri-

tyksiin. Perinteisillä menetelmin kohdistetuilla kustannuksilla voidaan saavuttaa 

riittävä tarkkuus tuotekohtaisissa kustannuslaskelmissa. Elintarviketeollisuudessa 

sisäisen laskennan periaatteet perustuvat usein perinteisiin menetelmiin (Abdel-

Kader & Luhther, 2006).  
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tuotekustannuslaskentamallin suunnittelu ja toteu-

tus Helsingin Mylly Oy:lle. Kustannuslaskentamallia ryhdyttiin kehittämään, kos-

ka haluttiin saada entistä tarkempaa tietoa tuotteiden kustannuksista. Tuotekus-

tannuslaskenta on aikaisemmin perustunut ainoastaan standardikustannuslaskel-

miin ja tuotteiden kannattavuudesta on saatu selville vain standardikustannusten 

jälkeinen myyntikate. Tuotekohtainen kustannuslaskentamalli toteutettiin Mic-

rosoft Excel -ohjelman avulla.  

Tutkimus koostuu teoreettisesta osuudesta, jossa käsitellään erilaisia tapoja määri-

tellä kustannuksia, kustannuslaskentajärjestelmän rakentamisessa huomioitavia 

seikkoja sekä menetelmiä tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa. Teoreettisen 

osuuden aineistona on käytetty aihetta käsittelevää peruskirjallisuutta sekä tieteel-

lisiä artikkeleita. Empiirinen aineisto saatiin haastattelemalla kohdeyrityksen joh-

tajia sekä yrityksen tietojärjestelmistä ja tuloslaskelmista. Aineiston perusteella 

pystyttiin rakentamaan kohdeyritykselle tuotekustannuslaskentamalli. Kustannus-

laskentamallin toimintaa ja sen saavutuksia tarkasteltiin työssä esimerkkituote-

ryhmän kautta. Tutkimus toteuttamisessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotet-

ta.  

Kustannuslaskentamallin kehittäminen edellytti eri päätuoteryhmien sekä välillis-

ten kustannusten kohdistamisperusteiden määrittelyä. Kustannuslaskentamallin 

kehittäminen aloitettiin määrittelemällä tarkoituksen mukaiset päätuoteryhmät, 

jotta välilliset kustannukset pystyttäisiin kohdistamaan tuoteryhmille ja edelleen 

tuotteille. Päätuoteryhmiksi muodostuivat vähittäiskauppaan myytävät VK-

tuotteet, kauppojen omilla tuotemerkeillä myytävät Private Label -tuotteet eli PL-

tuotteet, teollisuuteen myytävät SK-tuotteet, vientituotteet sekä rehut ja palvelut.  

Tuoteryhmäkohtaiset välillisten kustannusten kohdistamisperiaatteet määriteltiin 

haastatteluiden perusteella.  

Kustannuslaskentamalli noudattelee perinteisen kaksivaiheisen laskentajärjestel-

män rakennetta. Kustannukset kohdistetaan ensin kustannuspaikoille ja siitä edel-
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leen tuotteille käyttäen erilaisia kohdistamisperusteita. Kustannuslaskentamallin 

avulla tuotteiden kannattavuudesta saadaan nyt standardikustannusten jälkeisen 

myyntikatteen lisäksi selville käyttökate sekä poistojen ja korkojen jälkeinen tu-

los. Kustannuslaskentamallia voidaan käyttää tulevaisuudessa tukena erilaisissa 

päätöksentekotilanteissa.  

Kustannuslaskentamallia voidaan kehittää tulevaisuudessa määrittelemällä stan-

dardeille selkeä hinta- ja määräerot, jotka auttavat nykyisten standardien tarkkuu-

den ja luotettavuuden seurannassa. Kustannuslaskentamallin kehittämisessä voi-

daan myös soveltaa toimintolaskennan periaatteita. Toimintolaskennan periaattei-

ta soveltamalla voitaisiin saada hyödyllistä tietoa esimerkiksi erätason kustannuk-

sista, joiden merkitys nousee pieniä eräkokoja tuotettaessa.  
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