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Opinnäytetyön aiheena oli kassajärjestelmä katteen ja kirjanpidon myyntikatteen välisten 
erien selvitys ja kohdistaminen myymälöille. Kohdeyrityksenä toimi Tiimari Retail Oy, jolla on 
yhteensä 176 myymälää ympäri Suomea. Poikkeavia eriä oli monta ja opinnäytetyö rajattiin 
keskittymään niistä kahteen suurimpaan erään eli kotimaan jakelurahteihin ja inventaarieroi-
hin. Tavoitteena oli kohdistaa katteiden väliset kustannukset mahdollisimman tarkasti myy-
mälöille ja saada katteet vastaamaan toisiaan. 
 
Opinnäytetyön teoria perustuu kustannuslaskentaan ja sen käsitteisiin. Kohdistamismenetel-
mäksi valittiin toimintolaskenta, koska se pyrkii noudattamaan aiheuttamisperiaatetta tar-
kemmin kuin esimerkiksi perinteinen kustannuslaskenta ja sen avulla saadaan enemmän tietoa 
yrityksen toiminnoista ja niiden käyttämistä resursseista. Toimintolaskentaa varten selvitet-
tiin toiminnot, joiden seurauksena poikkeavat erät syntyivät sekä syyt niiden muodostumisel-
le. Laskenta keskittyi kustannusten kohdistamiseen toiminnoilta laskentakohteille eli myymä-
löille. Kohdistamista varten määriteltiin toimintoajurit. 
 
Laskenta toteutettiin esimerkkilukujen avulla. Tärkeää oli huomioida käytössä olevien järjes-
telmien tekemät virheet ja se, kuinka ne vaikuttivat laskennan toteuttamiseen.  Virheisiin 
vaikuttavien tekijöiden selvityksen jälkeen määriteltiin ja laskettiin toimintoajurit, joiden 
avulla katteiden välisten kustannukset kohdistettiin. 
 
Kustannusten kohdistaminen toimintolaskennan avulla onnistui hyvin ja tarkasti aiheuttamis-
periaatetta noudattaen, mikä olikin yksi päätavoitteista. Laskentaa varten määriteltiin kaavat 
ja niiden käyttö esiteltiin esimerkkilaskujen avulla. 
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The objective of the thesis was to find out reasons for the differences in margins concerning 
cash registry system and accounting sales and to allocate costs to stores. The target company 
was Tiimari Retail Ltd which has 176 stores around Finland. There were many extraordinary 
items and the thesis was focused on the two of the largest ones which were the domestic 
freights and the differences in inventory. The aim was to allocate the margin differences to 
stores as accurately as it is possible and to get the margins meet each other. 
 
The theory of the thesis is based on cost accounting and its terminology. The activity-based 
costing was chosen as the allocation method, because it follows the matching principle more 
closely than the traditional cost accounting and it provides more information about the oper-
ations of the company and the use of the recourses. For the activity-based costing the opera-
tions of the company were described which were the results of the extraordinary items. For 
the allocation operation the function drivers were defined. 
 
The calculation examples were made with the example numbers. It was important to observe 
the errors made by the system and how they affected the calculations. After the investigation 
the function drivers were defined and calculated with which the margin differences were al-
located. 
 
The allocation of the costs with the activity-based costing succeeded well and followed the 
matching principle closely, which were one of the main targets. For the calculation the for-
mulas were defined and their use was explained with the example calculations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Cost accounting, activity-based costing, allocation



Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 6 

2 Tutkimuksen tausta ................................................................................ 7 

3 Kustannuslaskennan teoreettinen tausta ...................................................... 8 

3.1 Välilliset ja välittömät kustannukset ................................................... 9 

3.2 Kustannuslaskennan ongelmat ........................................................... 9 

4 Perinteinen kustannuslaskenta ................................................................ 10 

4.1 Kustannuslajilaskenta ................................................................... 10 

4.2 Kustannuspaikkalaskenta ............................................................... 11 

4.3 Suoritekohtainen laskenta .............................................................. 11 

4.3.1 Kalkyylit ............................................................................ 12 

4.3.2 Jakolaskenta ...................................................................... 12 

4.3.3 Lisäyslaskenta ..................................................................... 13 

5 Toimintalaskennan periaatteet ................................................................ 13 

5.1 Toimintolaskennan kaksi ulottuvuutta ............................................... 14 

5.1.1 Kustannusten kohdistamisen ulottuvuus ..................................... 15 

5.1.2 Kustannusten prosessi ulottuvuus ............................................. 17 

5.2 Toimintolaskennan tekninen toteuttaminen ........................................ 18 

6 Tutkimustyö ....................................................................................... 20 

6.1 Tiimari Retail Oy yrityksenä ............................................................ 20 

6.2 Kustannuslaskennan kehittämistarpeet Tiimarissa ................................. 20 

6.3 Kohdistamattomat erät katteiden välillä ............................................ 21 

6.3.1 Kotimaan jakelurahdit ........................................................... 21 

6.3.2 Inventaarierot ..................................................................... 21 

7 Kustannusten kohdistaminen kohdeyrityksessä ............................................. 22 

7.1 Toimintojen määrittely ................................................................. 22 

7.2 Kotimaan jakelurahtien kohdistaminen .............................................. 24 

7.3 Inventaarierojen kohdistaminen ....................................................... 26 

7.3.1 Keskihinnan muodostuminen ................................................... 26 

7.3.2 Omakustannushinta .............................................................. 27 

7.3.3 Toimintoajurin määrittely ...................................................... 27 

7.4 Laskennan luotettavuus ................................................................. 31 

8 Tulosten tarkastelu ja loppupäätelmät ...................................................... 32 

Lähteet .................................................................................................... 34 

Kaavat ...................................................................................................... 35 

Kuvat ....................................................................................................... 36 

Taulukot ................................................................................................... 37 

 



1 Johdanto

 

Opinnäytetyö toteutettiin yritykselle nimeltä Tiimari Retail Oy. Mahdollisuus opinnäytetyön 

tekoon tarjoutui Tiimarin taloushallinnonosastolle tehdyn kesätyön jälkeen. Opinnäytetyö ai-

hetta valittaessa koettiin tärkeäksi, että tutkimusaihe on yritykselle hyödyllinen ja todellinen. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli kassajärjestelmäkatteen ja kirjanpidon myyntikatteen 

välisten kohdistamattomien erien selvitys ja niiden kohdistaminen myymälöille. Tavoitteena 

oli saada kassajärjestelmäkate vastaamaan mahdollisimman hyvin kirjanpidon katetta ja löy-

tää sopiva laskentamenetelmä poikkeavien erien kohdistamiseen. Tarkoituksena ei ollut so-

veltaa valittua laskentamenetelmää koko yrityksentoimintaan vaan keskittyä sen soveltami-

seen poikkeavien erien osalta. Eriä oli monia ja niistä tarkastelun kohteeksi valittiin suurim-

mat erot katteiden välille aiheuttavat erät, joita olivat kotimaan jakelurahdit ja inventaa-

rierot. Tutkimuskysymyksiksi nousi: Mistä erät johtuvat? Miten voitaisiin kohdistaa erät oikeu-

denmukaisesti oikeille myymälöille? Onko mahdollista kohdistaa täysin oikein? Miksi eriä ei 

voida kohdistaa suoraan laskentakohteille? 

 

Aluksi tuli perehtyä erien muodostumiseen, jossa auttoi koko prosessin hahmottaminen tilauk-

sesta tavaran saapumiseen myymälöihin ja sieltä inventaarioiden kautta ja varastosaldoihin. 

Tuotteiden keskihinnan muutoksilla ja niiden päivittymisellä käytettyyn järjestelmään oli suu-

ri vaikutus aiheutuneisiin poikkeamiin. Ongelma on muodostunut puutteellisista ja vanhanai-

kaisista järjestelmistä, jotka eivät palvele yrityksen tarpeita riittävästi ja antavat puutteelli-

sia tietoja.  

 

Opinnäytetyössä käydään läpi teorian pohjalta kustannuslaskentaa yleisesti sekä perinteisen 

kustannuslaskennan ja toimintolaskennan ominaisuuksia, eroja ja hyötyjä. Tiimarin tarpeisiin 

vastasi parhaiten toimintolaskenta ja sen antama informatiivisuus. Toimintolaskentaa sovel-

lettiin tutkimusongelmaan ja testattiin sen soveltuvuutta laskennassa eli kohdistettiin kattei-

den välisiä poikkeavia eriä myymälöille toimintalaskennan avulla. 

 

Kustannuslaskennan tuntemuksen ja käsitteiden lisäksi myös kirjanpidon tuntemus oli opin-

näytetyön kannalta olennaista, koska täytyi ymmärtää, miten tapahtuneet kirjaukset oli tehty 

ja miten ne osaltaan vaikuttavat katteiden välisiin eroihin. Toimintolaskenta osuudessa käy-

dään läpi laskennan yleisiä teknisiä vaatimuksia. 
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2 Tutkimuksen tausta 

 

Työn taustalla on ongelmat tietojärjestelmissä. Katteiden väliset poikkeavat erät tiedetään, 

mutta ongelmana on niiden kohdistaminen oikein. Poikkeamat aiheutuvat suurelta osin myy-

mälöissä myytävien tuotteiden keskihintojen vääristymisestä. 

 

Laskennan kehittämisen merkitys on Tiimarin kannalta tärkeä. Sen avulla pystytään paranta-

maan kannattavuutta ja selkeyttämään prosesseja. Yritys saa tietoonsa yksityiskohtaisempaa 

tietoa ja pystyvät näin tarkastelemaan myymäläkohtaisia tai tuotekohtaisia kannattavuuksia. 

Toimintolaskentaa sovelletaan tässä opinnäytetyössä annettuun tutkimusongelmaan, mutta 

toimintolaskenta soveltuisi koko yrityksen laskentajärjestelmäksi. 

 

Teoriaa opinnäytetyöhön hankittiin alan kirjallisuudesta ja erilaisista julkaisuista. Empiirinen 

osuus muodostuu kohdeyrityksen sisäisestä materiaalista sekä kohdeyrityksen avainhenkilöi-

den kanssa käydyistä keskusteluista, haastatteluista ja sähköpostiviesteistä. Tutkimuksen ta-

voitteena on kehittää ratkaisu tutkimusongelmaan eli kehittää yrityksen toimintaa. 

 

Opinnäytetyö on teorialähtöinen. Teoriaa käsitellään heti tutkielman alussa, jonka jälkeen 

teoriaa sovelletaan kohdeyritykseen ja käytäntöön. Tutkimuksessa tullaan toteamaan, miten 

tietyt poikkeavat erät saadaan kohdistettua mahdollisimman tarkasti ja minimoitua erot 

myyntikatteen ja kassajärjestelmäkatteen välillä. Tärkeää on löytää oikeanlainen laskenta-

menetelmä ja perustella sen soveltuvuus yrityksen käyttöön. 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on, että kerätty aineisto toimii apuvälineenä asian ym-

märtämisessä. Tutkimusaineiston koolla ei ole niinkään väliä vaan sen laadulla ja sillä, että 

saadaan tarpeeksi tietoa tutkimusongelmaan. Työn edetessä hankitaan uutta aineistoa herän-

neisiin kysymyksiin ja aikaisempien tietojen tueksi. (Vilkka 2007, 126.) 

 

Aineistoja arvioitaessa on tarkoitus poimia hankitusta tiedosta mahdollisimman luotettavia 

vastauksia tutkimusongelmaan. On pystyttävä perustelemaan tekemänsä valinnat aineistoon 

pohjautuen. (Jyväsjärvi & Teirilä 2001, 95.) On huomioitava tekijöiden omat kommentit tu-

loksista ja niiden luotettavuudesta. On myös varottava, että ei omassa työssään sekoita omia 

ja muiden mielipiteitä. (Jyväsjärvi & Teirilä 2001, 54.) 
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3 Kustannuslaskennan teoreettinen tausta 

 

Yrityksen laskentatoimella on rekisteröinti- ja hyväksikäyttötehtävä. Rekisteröinnin tehtävänä 

on kerätä tietoa pääosin yrityksen kirjanpidosta. Tietoja saadaan yrityksen palkanlaskennasta, 

varastokirjanpidosta, tuotannonohjausjärjestelmistä ja kustannuslaskennasta. Kerättyjä tieto-

ja käytetään hyväksi yleisessä laskentatoimessa eli ulkoisessa laskentatoimessa, joka tuottaa 

laskelmia voitonjakoa ja yrityksen toiminnasta kiinnostuneita ulkopuolisia varten. Sisäinen 

laskentatoimi eli operatiivinen laskentatoimi laatii osan laskelmistaan kerättyjen tietojen pe-

rusteella. Se tuottaa laskelmia yrityksen johdon päätöksen teon tueksi. Operatiivisen lasken-

tatoimen päätehtävä on tulevaisuuden suunnittelussa. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 24-27.) 

 

Kustannuslaskenta on siis laskentatoimen yksi osa, jonka päätavoitteena on selvittää yrityksen 

suoritekohtaiset kustannukset. Kustannuslaskennan avulla selvitetään yrityksen kustannukset 

vastuualueittain ja laskentakohteittain. Yleisin laskentakohde on suorite tai tuote. Muita las-

kentakohteita voi esimerkiksi olla asiakas, markkina-alue tai toimipiste. Kustannuslaskennan 

tehtäviin kuuluu myös tuotantoprosessin kuvaaminen ja analysointi, joiden avulla selvitetään 

suoritteiden väliset riippuvuudet. Kustannusrakenteen selvittämisen avulla saadaan tietoon 

miten tuotantotekijäin käyttö riippuu suoritteiden määristä. Riippuvuussuhde on erilainen 

erityyppisissä yrityksissä. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 60.) 

 

Perinteinen kustannuslaskenta kohdistaa välittömät kustannukset suoraan laskentakohteille, 

joita perinteisessä laskennassa ovat usein tuotteet. Välilliset kustannukset taas jaetaan las-

kentakohteille tiettyjä jakoperusteita käyttäen. Jakoperusteet ovat usein volyymiperusteisia, 

kuten välittömät työtunnit. (Alhola 2000, 59.) 

 

Monimutkaistuvien tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisääntymisen myötä yritys tarvitsee 

käyttöönsä uudenlaisia laskentajärjestelmiä, joista saa tarpeeksi informaatiota yrityksen toi-

minnasta. Muutokset ovat vaikuttaneet yritysten kustannusrakenteisiin ja päätöstentekotilan-

teisiin. (Alhola 2000, 18.) 

 

Perinteisen laskennan kritiikiksi on kehitetty toimintolaskenta, joka kohdistaa kustannukset 

tarkemmin niille kuuluville tekijöille. Toimintolaskennassa välittömät kustannukset yleensä 

kohdistetaan suoraan laskentakohteille, kuten perinteisessä laskennassa. Kun taas muuten 

kohdistaminen tapahtuu esimerkiksi resurssi- ja toimintoajureita käyttäen. Toimintolaskennan 

laskentakohteena voi olla esimerkiksi asiakas tai toimipiste, jonka kannattavuus halutaan sel-

vittää. (Alhola 2000, 59.) 
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3.1 Välilliset ja välittömät kustannukset 

 

Kustannukset voidaan jakaa välillisiin ja välittömiin kustannuksiin valitun kohdistamismene-

telmän perusteella (Vehmanen & Koskinen 1997, 85-86). Välittömät kustannukset kohdiste-

taan suoraan suoritteille. Valmistusyrityksessä tavallisimpia välittömiä kustannuksia ovat ai-

nekset ja valmistuspalkat eli välittömät kustannukset ovat usein samalla muuttuvia kustan-

nuksia, joiden määrä riippuu tuotannon määrästä. Välillisten kustannusten kohdistaminen taas 

tapahtuu tiettyjen jakoperusteiden avulla, koska niitä ei voida kohdistaa aiheuttamisperiaat-

teen mukaisesti suoraan laskentakohteille. Niiden käsittely välittöminä kustannuksina voi olla 

myös turhan työlästä. Välillisistä kustannuksista käytetään myös nimitystä yleiskustannukset. 

Ne voivat olla sekä muuttuvia, että kiinteitä kustannuksia. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 61.) 

 

Välillisiä kustannuksia ei voi siis suoraan kohdistaa yksittäiselle tuotteelle, sille ne ovat las-

kentakohteiden yhteisesti aiheuttamia. Vaan välilliset kustannukset kohdistetaan kahdessa tai 

useammassa vaiheessa pyrkien noudattamaan aiheuttamisperiaatetta. (Pellinen 2003, 81.) 

 

Aiheuttamisperiaate tarkoittaa pyrkimystä kohdistaa tuottoja ja kustannuksia laskentakoh-

teelle, joita se aiheuttaa. Joskus aiheuttamisperiaatteen noudattaminen on vaikeaa ja työläs-

tä. Kustannuslaskennassa on kuitenkin tärkeää pyrkiä noudattamaan sitä mahdollisimman tar-

kasti. (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 90.) 

 

3.2 Kustannuslaskennan ongelmat 

 

Laskentatoimessa esiintyvät voidaan luokitella seuraavasti: laajuus-, arvostus-, mittaus-, jak-

sotus- ja kohdistamisongelmiin. Laajuusongelmassa ei tiedetä mitä tuottoja ja kustannuksia 

tulisi ottaa mukaan laskelmaan. Arvostusongelmat muodostuvat, kun ei tiedetä, mitä yksikkö-

hintoja laskelmissa käytetään. Tarvitaan tarkka ja luotettava dokumentointi, josta käytetyt 

arvot voidaan tarkistaa. Mittausongelmat liittyvät käytetyn järjestelmän tarkkuuteen ja re-

surssikäytön määrän luotettavaan rekisteröintiin (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 39). Jakso-

tusongelmassa ongelmana on, että ei tiedetä miten tuotot ja kustannukset jaksotetaan eri 

laskentakausille. Kohdistamisongelma, eli kustannusten kohdistaminen oikein, syntyy tyypilli-

sesti kustannuksista jotka ovat yhteiskustannuksia. Myös jaksotusongelman kustannukset ovat 

tämän tyyppisiä. Molemmissa on yleisperiaatteena soveltaa kohdistamisessa aiheuttamisperi-

aatetta. (Suomala ym. 2011, 101.) 

 

Toimintolaskennassa haasteena voidaan kokea toimintojen ja kustannusajureiden paljous ja 

niiden oikea määrittely. Toimintojen paljous voi tehdä tiedon keruusta hankalaa ja laskennan 

ylläpitämisestä työlästä. Toimintalaskennan avulla saadaan paljon yksityiskohtaista tietoa ja 
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suuren tietomäärän käsittely voidaan tuntea yrityksessä haasteellisena. (Lumijärvi, Kiiskinen 

& Särkilahti 1995, 21.) 

 

4 Perinteinen kustannuslaskenta 

 

Perinteinen kustannuslaskenta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen kustannuslajilaskentaan, 

kustannuspaikkalaskentaa ja suoritekohtaiseen laskentaan. 

 

Kuva 1: Kustannuslaskennan yleinen kulku (Jyrkkiö & Riistama 2001,62). 

 

Kustannuslajilaskenta selvittää kokonaiskustannukset lajeittain tietyltä laskentakaudelta. 

Kustannuspaikkalaskenta kohdistaa välilliset kustannukset kustannuspaikoille. Suoritekohtai-

nen laskenta kohdistaa välittömät kustannukset suoraan suoritteille ja välilliset kustannukset 

selvitetään erilaisten kohdistamisperusteiden avulla. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 62.) Kuvassa 1 

on havainnollistettu kustannuslaskennan yleistä kulkua. 

 

4.1 Kustannuslajilaskenta 

 

Kustannuslajilaskennassa kerätään ja käsitellään tietoa kustannuslajikohtaisesti (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2001, 105). Usein yrityksen kokonaiskustannukset selvitetään kustannuslajeittain, 

vaikka ne myöhemmin käytettäisiin toimintoperusteiseen laskentaan. Yrityksen kustannuslaje-

ja ovat työ- ja aineskustannukset, muut lyhytvaikutteiset kustannukset sekä pitkävaikutteiset 

kustannukset joita kutsutaan pääomakustannuksiksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 78.) 

 

Työkustannuksissa täytyy myös huomioida palkkojen lisäksi lakisääteiset sosiaalikulut sekä 

lomapalkat. Aineskustannuksia ovat esimerkiksi yrityksen raaka-aineet ja puolivalmisteet. 
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Aineskustannukset selvitetään yleensä varastokirjanpidon ja inventointien avulla. Muut lyhyt-

vaikutteiset kustannukset ovat myös kustannuslaji. Nämä muodostuvat usein muista kiinteistä 

kustannuksista kuin palkoista esimerkiksi tilavuokrista. Näille kustannuksille on tyypillistä, 

että ne käytetään sitä mukaan kuin ne hankitaan. Pääomakustannukset ovat myös kustannus-

laji, jotka muodostuvat lähinnä pitkävaikutteisen käyttöomaisuuden hankinnasta ja hallussa 

pidosta sekä laskennallisista poistoista ja koroista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 78-89.) 

 

4.2 Kustannuspaikkalaskenta 

 

Kustannuspaikka on yrityksen toimintayksikkö tai vastuu alue. Kustannuspaikkalaskennan avul-

la voidaan seurata esimerkiksi eri yksiköiden aiheuttamia kustannuksia, kun ne rekisteröidään 

erikseen. Kustannuspaikkalaskenta auttaa myös suoritekohtaisten kustannusten laskennassa 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 111-112.) 

 

Esimerkiksi välillisiä tuotannon kustannuksia ei voi kohdistaa suoraan tuotteille vaan ne koh-

distetaan ensiksi kustannuspaikoille. Välilliset työ- ja materiaalikustannukset saadaan kustan-

nuslajilaskennasta. Kustannuspaikat jaetaan apu- ja pääkustannuspaikkoihin. Apukustannus-

paikkojen kustannukset voivat koskea monia eri osastoja. Jotta apukustannuspaikkojen kus-

tannukset voidaan kohdistaa tuotteille, ne on ensin kohdistettava pääkustannuspaikoille. (Pel-

linen 2003, 104.) 

 

Jos apukustannuspaikat eivät ole käyttäneet toistensa suoritteita, ne voidaan kohdistaa suo-

raan pääkustannuspaikoille. Muutoin on käytettävä vyörytysmenetelmää. (Suomala ym. 2011, 

122.) Vyöryttäminen tapahtuu sovittujen jakoperusteiden mukaan joita voivat olla esimerkiksi 

käytetty pinta-ala, henkilöstömäärä yms. Vyöryttämine voi olla helposti epätarkkaa ja on 

mahdollista, että osastojen välisiä suoritteita kulkee ristiin. Tällöin vyöryttäminen tapahtuu 

ristiinvyörytyksenä eli otetaan huomioon osastojen todellinen suoritteiden käyttö sekä käyttö-

järjestys. (Neilimo 2001, 114-115.) 

 

Välilliset kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoilta tuotteille erilaisten kohdistamisperus-

teiden avulla (Jyrkkiö & Riistama 2001, 62). Kohdistaminen tapahtuu käyttäen jakolaskentaa 

tai lisäyslaskentaa, jotka ovat tuotekustannuslaskennan päävaihtoehtoja (Pellinen 2003, 113). 

 

4.3 Suoritekohtainen laskenta 

 

Tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Laskentamenetelmän valinta 

riippuu esimerkiksi yrityksen tuotantotyypistä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 116.) Suoritekoh-

taisten kustannusten avulla määritellään pohja suoritteiden hinnoittelulle. Suoritekohtaisen 
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laskennan avulla voidaan myös tutkia eri suoritteiden kannattavuutta ja sen avulla voi myös 

löytää toiminnan tehostamisen kohteita. (Vehmanen & Koskinen 1997, 98.) 

 

Jos suoritteiden kustannukset selvitetään etukäteen, voidaan tehdä ennakkolaskelmia, joita 

tarvitaan suoritteiden hinnoittelussa ja tarjousten tekemisessä sekä jos vertaillaan erilaisia 

vaihto-ehtoja esimerkiksi itse valmistamisen tai ostamisen välillä. Ennakkolaskelmat käyttävät 

hyväkseen kalkyyleja. Jälkilaskelmia tarvitaan tuloksenlaskemiseen, varaston arvojen määrit-

telyyn ja ennakkokalkyylien avulla tehtyjen laskelmien seuraamiseen. Kustannuslaskennan 

pääpaino on jälkilaskelmissa eli tuloksen selvittämisessä. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 60.) 

 

4.3.1 Kalkyylit 

 

Tuotekalkyylin avulla määritellään tuotteiden osuus tuotannon kustannuksista. Sen avulla 

saadaan tietoon, kuinka paljon yhden tuotteen valmistaminen on tullut maksamaan. Kalkyyle-

ja on kolmea eri tyyppiä 1) minimikalkyyli 2) keskimääräiskalkyyli ja 3) normaalikalkyyli. (Pel-

linen 2003, 115.) 

 

Eri kalkyyleja hyödynnetään eri tilanteissa. Minimikalkyyli kohdistaa tuotantomäärän mukaan 

vain muuttuvat kustannukset tuotteille. Keskimääräiskalkyylissä otetaan huomioon myös tuo-

tantomäärän vaihtelusta riippumattomia kiinteitä kustannuksia. Laskennassa käytetään toteu-

tunutta toiminta-astetta eli yrityksen todellinen suoritemäärä jonakin ajanjaksona. Normaali-

kalkyylissä kohdistetaan tuotteille muuttuvien kustannusten lisäksi kiinteitä kustannuksia sen 

mukaan kuin yrityksen enimmäissuoritemäärää käytetään normaalisti. Laskenta tapahtuu siis 

olettaen, että toimintaa olisi kuten normaalisti. (Pellinen 2003, 115-116.) 

 

Kalkyylien avulla voidaan laskea tuotteen valmistusarvo eli tuotteen valmistamisesta aiheutu-

neet kustannukset. Omakustannusarvo saadaan kun valmistusarvoon lisätään kaikki toiminto-

jen kustannukset esimerkiksi markkinoinnin ja hallinnonkustannukset. (Suomala ym. 2011, 

126.) 

 

4.3.2 Jakolaskenta 

 

Jakolaskennassa kaikki laskentakauden kustannukset kohdistetaan pääkustannuspaikoille. Nii-

tä ei ole tarpeellista jakaa välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Jokaiselle pääkustannuspai-

kalle selvitetään laskentakautena käsiteltyjen suoritteiden määrä. Tämän jälkeen pääkustan-

nuspaikkojen yksikkökustannukset lasketaan jakamalla kustannuspaikan kustannukset suorit-

teiden määrällä. Valmiin tuotteen kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen kaikkien 

niiden osastojen yksikkökustannukset, jotka ovat osallistuneet valmistusprosessiin. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2001, 118.)  
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Jakolaskentaa voidaan soveltaa monella eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan se on silloin kun 

lasketaan vain tuotannosta valmistuvien tuotteiden arvoja eikä mahdollista hävikkiä oteta 

huomioon. laskenta monimutkaistuu kun laskennan vaiheet lisääntyvät. (Pellinen 2002, 121.) 

 

4.3.3 Lisäyslaskenta 

 

Lisäyslaskenta soveltuu yritysten käyttöön, joiden valmistamat tuotteet eroavat toisistaan ja 

käyttävät eri tavalla yrityksen resursseja. Lisäyslaskentaa tulee käyttää jos kustannusten ja-

kaminen tasan ei anna oikeaa kuvaa tuotteiden todellisista kustannuksista. Välilliset kustan-

nukset, joita ei voi suoraa kohdistaa, kerätään yhteen ja jaetaan määritetyssä suhteessa tuot-

teille yleiskustannuslisien avulla. (Suomala ym. 2011, 115.) 

 

Yleensä yrityksen käytössä on useita yleiskustannuslisiä. Ne voidaan ilmaista euro määränä 

per suorite tai prosenttiosuutena välittömistä kustannuksista. Vain yhtä yleiskustannuslisää 

käyttäen ei päästä tarkkaan lopputulokseen vaan tarvitaan eri lisiä riippuen siitä, mitä kus-

tannuksia halutaan kohdistaa. Lisiä voivat olla esimerkiksi aineslisä, jonka avulla kohdistetaan 

yleiset aineskustannukset suoritteille. Valmistuslisän avulla kohdistetaan valmistusosaston 

välilliset kustannukset. Hallinnon lisän avulla kohdistetaan hallinnon kustannukset ja niin 

edelleen. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 153.) 

 

5 Toimintalaskennan periaatteet 

 

Toimintolaskennassa on paljon yhteistä perinteiseen kustannuslaskentaan verrattaessa. Suu-

rimmat erot syntyvät laskentajärjestelmien yksityiskohtiin liittyvistä tekijöistä. Toimintolas-

kenta terminä tarkoittaa samaa kuin esimerkiksi vastuualuelaskenta. Kumpikin ilmaisee sen 

perusteen, jonka mukaisesti laskenta tapahtuu. Toimintolaskentaa voidaan pitää kustannus-

paikkalaskennan erikoistapauksena. (Vehmanen & Koskinen 1997, 125.) 

 

Perinteisissä laskentatavoissa yleiskustannukset on kohdistettu tuotteille liian yksioikoisesti 

eikä ole kunnioitettu aiheuttamisperiaatetta. Toimintolaskenta kehitettiin kritiikkinä perin-

teiselle laskennalle, kohdistamaan yleiskustannukset oikeudenmukaisesti laskentakohteille. 

Perinteisessä kustannuslaskennassa huomion kohteena on tuote, kun taas toimintolaskennassa 

keskiössä on toiminnot. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 132-133.) 

 

Toimintolaskentaa tarvitaan liiketoiminnan monimutkaistumisen takia. Jatkuva kilpailun ko-

veneminen ja liiketoiminta ympäristön muuttuminen vaatii uudenlaisia toiminnanohjaus jär-

jestelmiä vanhojen tilalle. Toimintolaskennan avulla saadaan tietää, mistä kustannukset ovat 

syntyneet. (Lumijärvi ym. 1995, 10-13.) 
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Toiminnoilla tarkoitetaan sitä, mitä organisaatiossa tehdään eli toiminnot ovat työntekijöiden 

työtehtäviä, kuten asiakasneuvontaa, tilausten vastaanottoa ja tarjouslaskentaa. Toimintoja 

käytetään toimintolaskennassa halutun laskentakohteen kannattavuuden selvittämisessä ja 

toimintoanalyysissä toimintojen tehostamisessa ja virtaviivaistamisessa. (Lumijärvi ym. 1995, 

32.) 

 

Toimintalaskenta auttaa ymmärtämään yrityksen kustannusten käyttäytymistä. Sen avulla 

ymmärretään kulutuksen ja kustannusten välinen suhde sekä ymmärretään kustannusten käyt-

täytymistä liiketoimintaympäristössä. Toimintolaskennan avulla pystytään myös keskittymään 

yrityksen prosessien kehittämiseen. (Alhola 2000, 8.) 

 

Toimintolaskennassa resurssit pyritään kohdistamaan toiminnoille ja niiltä edelleen laskenta-

kohteille käyttäen joko välitöntä kustannusseurantaa tai resurssikulutuksen jäljittäviä kohdis-

timia eli kohdistamalla kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kustannuksia pyri-

tään seuraamaan sillä tarkkuudella, mikä on teorian mukaan mahdollista ja toiminnan tavoit-

teiden kannalta järkevää. Kustannuslaskennan tarkkuutta on järkevä lisätä vain, jos se edis-

tää asetettuihin tavoitteisiin pääsyä. (Vehmanen & Koskinen 1997, 125.) 

 

5.1 Toimintolaskennan kaksi ulottuvuutta 

 

Toimintalaskennan avulla yrityksen päätöstentekijät saavat tietoa kustannusten välisistä suh-

teista ja sen resurssien kulutuksesta. Sen avulla saa myös tietoa kustannusten käyttäytymises-

tä ja lisää tietoa siitä, miten prosesseja voi alkaa kehittää. Toimintalaskenta tekee yrityksen 

toiminnan ymmärrettäväksi, koska toimintojen kartoituksella saadaan selville, mitä yritykses-

sä todella tapahtuu ja kuinka paljon toimintoja ja resursseja tietyt tuotteet kuluttavat. (Lu-

mijärvi ym. 1995, 19-20.) 

 

Toimintolaskennalla on kaksi näkökulmaa. Se voi tarkastella yritystä kustannusten kohdistami-

sen näkökulmasta sekä prosessinäkökulmasta. Kustannusten kohdistamisen näkökulma perus-

tuu yrityksen tarpeeseen kohdistaa resurssit toiminnoille ja laskentakohteille. Yritys haluaa 

saada myös tarvittavaa tietoa päätöksen teon tueksi. Prosessinäkökulma puolestaan korostaa 

kustannustenhallintaa niiden laskemisen sijasta. Yritys saa vastauksia miksi ja miten toiminto-

ja tehdään. (Vehmanen & Koskinen 1997, 130.) 

 

Kuvassa 2 näkyvät toimintolaskennan tärkeimmät ja keskeisimmät käsitteet, jotka liittyvät 

kustannusten kohdistamisnäkökulmaan ja prosessin tehokkuusnäkökulmaan. Kuvasta näkyy 

kuinka resurssit kohdistetaan toiminnoille resurssiajureiden avulla ja toiminnoilta laskenta-

kohteille toimintoajurein avulla. Prosessin tehokkuuden näkökulma antaa tietoa kustannus-
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kohdistimista eli kustannusajureista sekä suorituskyvyn mittareista. Käsitteet selvitetään tar-

kemmin seuraavissa luvuissa. 

 

Kuva 2: Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa (Alhola 2000, 37). 

 

5.1.1 Kustannusten kohdistamisen ulottuvuus 

 

Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan laskentakohteille aiheuttamisperiaatteen mu-

kaisesti eikä kustannuksia jaeta tai vyörytetä, kuten perinteisessä kustannuslaskennassa. Koh-

distamatta jätetään vain ylikapasiteetti- ja tuotekehityskustannukset. Ylikapasiteettikustan-

nusten katsotaan rasittavan valmistettavia tuotteita epäoikeudenmukaisesti ja tuotekehitys-

kustannusten katsotaan hyödyttävän vain uusia tuotteita. (Alhola 2000, 44.) 

 

Toimintolaskennassa yleiskustannukset kohdistetaan laskentakohteille käyttäen kaksivaiheista 

kohdistusprosessia. Ensimmäisessä vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoille resurs-

siajureita käyttäen. Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan laskentakohteille käyttäen toisen 

asteen toimintoajureita. (Vehmanen & Koskinen 1997, 127.) Alla olevassa kuvassa 3 havain-

nollistetaan kustannusten kohdistamisen rakennetta. 
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Kuva 3: Kustannusten kohdistamisen periaate (Alhola 2000, 46.) 

 

Yrityksen toiminnot kuluttavat resursseja. Resursseja ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat 

sekä koneet ja laiteet. Resursseja siis tarvitaan ylläpitämään ja synnyttämään toimintoja. 

Resurssien käyttämä rahanmäärä saadaan suoraan kirjanpidontileiltä. Resurssialtaat kertovat 

mihin kustannuslajeihin yrityksen resurssit ovat sitoutuneet. Esimerkiksi toimitilojen kustan-

nusaltaaseen voivat kuulua vuokra, sähkö ja lämpö kustannukset. Resurssiajuri on ensimmäi-

sen tason ajuri, jonka avulla kustannukset kohdistetaan toiminnoille. Kohdistus voidaan tehdä 

suoraan resurssitasolta tai sitten resurssialtaiden kautta, kuten kuvassa 3 on nähtävissä. (Al-

hola 2000, 46-48.) 

 

Toiminnoilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, mitä yrityksessä tehdään. Toiminnot ovat siis 

työn tekemistä ja ovat toimintolaskennan ydin. Toiminnot voidaan jakaa luokkiin ja tasoihin 

laskentakohteen mukaan. (Vehmanen & Koskinen 1997, 133.) Toimintoja muuttamalla yritys 

voi vaikuttaa parhaiten kustannuksiinsa. Liiketoimintaketju muodostuu erilaisista toisiinsa 

liittyvistä toiminnoista. Kun toimintoja halutaan tehostaa, niitä pyritään virtaviivaistamaan. 

Tällöin on kuitenkin muistettava vaikutukset koko liiketoimintaketjuun. Liiketoimintaketjuja 

pidetään laskentakohteina silloin, kun ajatellaan yrityksen rakenteen olevan kustannuksia ai-

heuttava tekijä. ( Alhola 2000, 30-34.) Toimintoja voidaan pitää myös laskentakohteina. Re-

surssien kohdistaminen toiminnoille ei siis ole pelkkä välivaihe, vaan toimintokohtaisista kus-

tannuksista saadaan paljon lisätietoa sen käyttämistä resursseista. (Suomala ym. 2011, 137.) 
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Toimintoajurit ovat toisen asteen ajureita, niiden avulla kustannukset kohdistetaan toimin-

noilta laskentakohteille. Toimintoajureiden lisäksi voidaan joutua ottamaan käyttöön yksikkö- 

eli laskenta-ajurit. Yksikköajuri nimensä mukaisesti vaikuttaa yksittäisen toiminnon suoritta-

miseen. Yksikköajurin avulla voidaan erottaa esimerkiksi erilaiset asiakaskäynnit toisistaan 

matkan pituuden perusteella. (Alhola 2000, 51-53.) 

 

Toimintoaltailla tarkoitetaan tietyn toiminnon kokonaiskustannuksia. Toimintoaltaiden käyttö 

ei ole välttämätöntä. Usein toimintojen määrä voi olla niin suuri, ettei jokaisen kustannusta 

ole kannattavaa määritellä erikseen vaan yhdistää samantapaisia toimintoja toimintoaltaiksi. 

Toimintokeskukset ovat toimintojen joukko ja niiden tarkoituksena on helpottaa toimintojen 

ja prosessien hallintaa. (Alhola 2000, 54.) Yrityksellä vai olla satoja eri toimintoja, joten on 

tärkeää organisoida ne järkevästi. Toimintakeskusta voidaan myös ajatella kustannuspaikka-

na. (Vehmanen & Koskinen 1997, 137.) 

 

Laskentakohde voi olla mikä tahansa asia, jonka kustannukset ja kannattavuus halutaan sel-

vittää. Laskentakohde voi esimerkiksi olla tuote, toiminta tai toimittaja. (Suomala ym. 2011, 

89.) Laskentakohteita voidaan pitää yrityksen toiminnan avaintekijöinä. Niillä on suuri merki-

tys yrityksen suunnitellessa laskentajärjestelmiään. Laskentakohteet voidaan jakaa kahteen 

pääluokkaan tuotteisiin liittyviin laskentakohteisiin ja asiakkaisiin liittyviin laskentakohteisiin. 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 138.) 

 

5.1.2 Kustannusten prosessi ulottuvuus 

 

Toinen toimintolaskennan näkökulmista on prosessinäkökulma. Tarkoituksena on selvittää mi-

ten paljon eri toiminnot käyttävät resursseja ja miten niitä voisi tehostaa. Kustannusten koh-

distamisen avulla tunnistetaan organisaation osia, joihin tehostamistoimenpiteitä tulisi koh-

distaa. Kun osat on tunnistettu, niitä analysoidaan tarkemmin, jotta tiedetään, millaisiin toi-

menpiteisiin tulisi ryhtyä. (Vehmanen & Koskinen 1997, 146.) 

 

Prosessin tehokkuuden näkemyksen avainkäsitteitä ovat kustannusajurit ja suoritemittarit. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, kustannusajureita on kahta eritasoa. Ensimmäisen tason kus-

tannusajuri on resurssiajuri ja toisen tason kustannusajuri on toimintoajuri. Resurssiajureilla 

kohdistetaan kustannukset toiminnoille ja toimintoajureilla kustannukset toiminnoilta lasken-

takohteille. Suoritemittarit puolestaan kertovat tehdystä työstä ja toiminnoilla saavutetuista 

tuloksista. Mittaamalla saadaan tietoa toiminnan tehokkuudesta ja laadusta sekä saadaan mi-

tattua käytettyä aikaa. Kustannusajuri on myös suoritemittari, koska ajurien avulla saadaan 

selville esimerkiksi toiminnon suorituskerrat ja suorituksen hinta. (Alhola 2000, 55.) 
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5.2 Toimintolaskennan tekninen toteuttaminen 

 

Kustannuslaskennan avulla yritys saa käyttöönsä siis tietoa strategisella ja operatiivisella ta-

solla. Kustannuslaskenta on apuna tuotteiden hinnoittelussa ja kannattavuuden seuraamises-

sa. Toimivan kustannuslaskenta järjestelmän avulla varmistetaan hinnan olevan sillä tasolla, 

että yritys saa oman osuutensa (Lumijärvi ym. 1995, 12). Yrityksen laskentajärjestelmän tulee 

olla ymmärrettävä, jotta sen käyttö koetaan mielekkääksi. Järjestelmän tulee olla luotettava 

sekä riittävän nopea. Tärkeintä on päästä asetettuihin tavoitteisiin eli hyvään kannattavuu-

teen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 104.) 

 

Toimintolaskenta voidaan teknisesti toteuttaa kolmella eri tavalla. Laskennan toteutus vaih-

toehtoja ovat toteuttaa se: 

 

 erillisjärjestelmänä  

 osana yrityksen nykyistä järjestelmää  

 taulukkolaskennan avulla (Lumijärvi ym. 1995, 109.) 

 

Laskenta tavan valintaan vaikuttaa monet tekijät. On mietittävä, kuinka laajan järjestelmän 

haluaa toteuttaa ja onko se pysyvä vai väliaikainen. On pohdittava kuinka usein raportteja 

laaditaan, kuka järjestelmiä käyttää ja millaisia ongelmia toimintolaskennan avulla on tarkoi-

tus ratkaista. Järjestelmän valintaan vaikuttaa se, miten tarvittavat tiedot ovat saatavilla, 

saadaanko ne automaattisesti vai joudutaanko tiedot keräämään manuaalisesti. Lopuksi on 

vielä mietittävä, kuinka paljon yritys on valmis maksamaan järjestelmästä. (Lumijärvi ym. 

1995, 109.) 

 

Alkuvaiheessa erillisjärjestelmä on tavallisin tapa toteuttaa toimintolaskentaa. Se on valmis 

toimintolaskenta sovellus ja toimii erillisenä yrityksen peruslaskenta järjestelmistä. Erillisjär-

jestelmän käyttöön otossa on hyvää se, että se pakottaa yrityksen kartoittamaan omia toimin-

tojaan laskentaa varten. Etuna voidaan pitää, ettei käytössä olevia järjestelmiä tarvitse 

muuttaa paljoa. Haittana on vastaavasti, että erillisjärjestelmää pitää ylläpitää ja päivittää 

erikseen. Erillisjärjestelmän käyttäjinä toimivat yleensä talousosaston työntekijät. Tietoa 

jaetaan muille raporttien avulla, jolloin toimintolaskennan merkittävin hyöty jää pois eli toi-

mintojen ja niiden kustannusten analysointi. Erillisjärjestelmä soveltuu käytettäväksi pitkällä 

ja lyhyellä tähtäimellä. (Lumijärvi ym. 1995, 109-110.) 

 

Kun toimintolaskenta toteutetaan osana yrityksen nykyistä laskentajärjestelmää, se käyttää 

samoja tietoja muut järjestelmät. Tällöin tiedetään tietojen olevan samat, eikä niitä tarvitse 

siirtää järjestelmästä toiseen, kuten erillisjärjestelmässä. Etuna voidaan pitää toimintolas-

kennan pysyvyyttä, kun se liitetään jo olemassa oleviin järjestelmiin. Yleensä tämänkaltaisia 
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järjestelmiä pääsevät käyttämään muutkin kuin taloushallinnon ihmiset. Toimintalaskentaa 

sovellettaessa yritykseen ensimmäistä kertaa on huomioitava, että perusjärjestelmiin tehtä-

vät muutokset ovat työläitä ja vievät aikaa. Tämä onkin suurin haittapuoli. Työn suuruuteen 

vaikuttaa yrityksen käytössä olevan järjestelmän taso. (Lumijärvi ym. 1995, 112.) 

 

Manuaalinen toimintolaskentajärjestelmä toteutetaan useimmiten taulukkolaskenta ohjelmaa 

käyttäen. Se ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön suuritöisyytensä takia vaan sopii pieniin kerta-

luonteisiin selvityksiin. Näin voidaan testata ja miettiä millainen ohjelmisto olisi yrityksen 

käyttöön paras. Manuaalisenjärjestelmän suurin etu nähden muihin edellä mainittuihin järjes-

telmiin on sen edullisuus sekä käyttöönoton nopeus. Haittapuolina on suuritöisyys, virheiden 

mahdollisuus, hitaus ja rajallinen koko. (Lumijärvi ym. 1995, 112-113.) 

 

 Taulukkolaskenta Erillisjärjestelmä Osana järjestelmää 

Tarkoitus Kertaselvitys Kertaselvitys/Jatkuva Jatkuva käyttö 

Monimutkaisuus Yksinkertainen Yksinkertainen/laaja Laaja 

Aikataulu Nopein käyttöönotto Nopea käyttöönotto Hidas käyttöönotto 

Ylläpito Raskas Vaatii oman ylläpid. Helppo 

Hinta Edullisin Kallein Kallis 

(vaatii resursseja) 

 

Taulukko 1: Yhteenveto järjestelmistä (Lumijärvi ym. 1995, 114). 
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6 Tutkimustyö 

 

Opinnäytetyö toteutettiin yritykselle nimeltä Tiimari Retail Oy. Opinnäytetyön tutkimuson-

gelma oli kassajärjestelmäkatteen ja kirjanpidon myyntikatteen välisten kohdistamattomien 

erien selvitys ja niiden kohdistaminen myymälöille. Tavoitteena oli saada kassajärjestelmäka-

te vastaamaan mahdollisimman hyvin kirjanpidon katetta ja löytää sopiva laskentamenetelmä 

poikkeavien erien kohdistamiseen. Eriä oli monia ja niistä tarkastelun kohteeksi valittiin suu-

rimmat erot katteiden välille aiheuttavat erät, joita olivat kotimaan jakelurahdit ja inventaa-

rierot. Kohdistamisessa käytettiin toimintolaskentaa.  

 

6.1 Tiimari Retail Oy yrityksenä 

 

Tiimari on vähittäiskauppaa harjoittava yritys. Kari Sulkava perusti Tiimarin Lahteen 1970-

luvulla. Ketju kasvoi nopeasti ja vuonna 1985 sillä oli jo 50 myymälää ympäri Suomea. Vuonna 

1998 yritys alkoi kansainvälistyä. Vuonna 2006 Tiimarista tuli pörssiyhtiö nimeltä Tiimari Oyj 

Abp. Emoyhtiön alla liiketoimintaa harjoitetaan Tiimari Retail Oy:ssä. Konserniin kuuluvat 

myös Baltian maiden tytäryhtiöt. Myymälöitä on yhteensä lähes 200 sijoittuen Suomeen, Vi-

roon, Latviaan ja Liettuaan. Nykyinen toimitusjohtaja on Niila Rajala. Yrityksen liikevaihto 

vuonna 2011 oli 60,8 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä 535 työntekijää. (Tiimari 2012.) 

 

Tiimarin tuotevalikoima keskittyy askarteluun, lasten juhliin, koulu- ja toimistotarvikkeisiin ja 

kodin somistamiseen. Tiimari on erikoistunut sesonkituotteisiin. Tiimari hankkii myymänsä 

tuotteet suoraan koti- ja ulkomaisiltatoimittajilta. Tiimarilla ei ole omaa valmistustoimintaa. 

(Tiimari 2012.) 

 

6.2 Kustannuslaskennan kehittämistarpeet Tiimarissa 

 

Tiimarille syntyy poikkeavia eriä kassajärjestelmäkatteen ja kirjanpidon myyntikatteen välil-

le. Poikkeavat erät johtuvat suurelta osin puutteellisista järjestelmistä. Käytössä on monia eri 

järjestelmiä, kuten kassa-, kirjanpito- ja varastojärjestelmä. Vanhanaikaiset järjestelmät ei-

vät vastaa nykypäivän tarpeita ja niitä tulisi kehittää tai uusia kokonaan. Virheitä tapahtuu 

keskihinnan muodostumisessa ja valuuttakurssi muutoksista. Muita syitä, jotka johtavat kat-

teiden välisiin heittoihin ovat järjestelmien tekemät hintojen pyöristykset, tuotteiden myy-

minen varastoon saapumispäivänä ja suoraan myymälöihin toimitettavista tuotteista. 

 

Kohdistamisongelma syntyy, koska katteiden väliset erät ovat myymälöiden yhteisiä kustan-

nuksia eikä niitä voida suoraan kohdistaa oikeille laskentakohteille. Kustannukset tulee koh-

distaa niille myymälöille, jotka ne ovat aiheuttaneet eli kunnioittamalla aiheuttamisperiaa-

tetta. 
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Kustannustehokkuuden parantaminen vaatii koko yrityksen toimintatapojen muuttamista. 

Toimintoketjuja halutaan tehostaa ja rakentaa uudelleen. Liiketoimintaketjujen uudistami-

sessa on tietotekniikka keskeisessä asemassa. Kuitenkaan pelkän tietotekniikan avulla ei saa-

da kaikkia ongelmia ratkaistua. (Lumijärvi ym. 1995, 18.) 

 

6.3 Kohdistamattomat erät katteiden välillä 

 

Kirjanpidon myyntikatteen ja kassajärjestelmä katteen välille muodostuu toisistaan poik-

keavia eriä. Näitä eriä ovat alaskirjaukset, myytyjen alaskirjattujen katepalautus, kotimaan 

jakelurahdit, epäkurantit, tytäryhtiöiden vientitoimituskulut, ostojen kuljetusvakuutusmak-

sut, ostojen alennukset, inventaarierot, negatiivisten palautus ja muut erot. Opinnäytetyössä 

keskitytään näistä kahteen suurimpaan erään, jotka ovat: 

 

 kotimaan jakelurahdit 

 inventaarierot 

 

6.3.1 Kotimaan jakelurahdit  

 

Kotimaan jakelurahdit muodostuvat tavaroiden toimittamisesta keskusvarastolta myymälöille. 

Tiimarin myymälöitä on ympäri Suomea yhteensä 176 kappaletta. Keskusvarasto sijaitsee Lah-

dessa. Tavaran kuljetukset myymälöihin hoidetaan alihankintana. Kuljetusyritykset laskutta-

vat esimerkiksi ajettujen kilometrien, ajan, tavaran painon, lukumäärän tai tilavuuden mu-

kaan. Kotimaan jakelurahdeista syntyy erä katteiden välille, koska kassajärjestelmässä ei ole 

huomioitu niitä eli kassajärjestelmän kate jää kotimaan rahtien osalta suuremmaksi. 

 

6.3.2 Inventaarierot 

 

Varastokirjanpito kertoo varaston määrän ja arvon. Todellinen määrä saattaa kuitenkin poike-

ta varastokirjanpidon arvosta. Syynä voi olla esimerkiksi hävikki, joka voi johtua myymälävar-

kauksista ja viallisista tuotteista. (Jyrkkiö & Riistama 2001, 68.) Inventointien avulla selvite-

tään varastossa jäljellä olevien tavaroiden määrä. Kun tiedetään varaston alkusaldo, ostojen 

määrä ja inventoidaan loppuvarasto, saadaan selville myyntimäärä hävikkeineen. Inventoinnit 

tehdään säännöllisin väliajoin, jotta varastokirjanpito vastaa mahdollisimman tarkasti todelli-

suutta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 84.) 

 

Tiimarin inventaarierot muodostuvat pääasiassa keskihinnan laskennassa tapahtuvassa vääris-

tymässä sekä hävikistä ja mahdollisista laskuvirheistä. Keskihinnan avulla lasketaan varaston 

arvo. Keskihinnan vääristymän muodostumista käsitellään opinnäytetyön myöhemmässä vai-
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heessa tarkemmin. Eroa muodostuu järjestelmien tekemistä hintojen pyöristyksistä. Tuotteen 

myyminen vanhalla keskihinnalla aiheuttaa inventaarieroa. Tällainen tilanne aiheutuu silloin, 

kun tiettyä tuotetta saapuu keskusvarastolle samana päivänä, kun sitä myydään myymälässä 

eikä uusi keskihinta ole ehtinyt päivittymään kassajärjestelmään. Keskihinta päivittyy aina 

silloin kun tavaraa saapuu varastolle. Keskihinta ei päivity automaattisesti, jos tuotteet toimi-

tetaan suoraan myymälään, koska niistä ei muodostu varastojärjestelmään ostotilausta. Jos 

uutta keskihintaa ei muisteta manuaalisesti päivittää, jää vanha keskihinta voimaan ja aiheut-

taa virhettä varaston arvoa laskiessa. 

 

7 Kustannusten kohdistaminen kohdeyrityksessä 

 

Laskenta keskittyy kotimaan jakelurahtien ja inventaarieron kohdistamiseen myymälöille.  

Laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kohdistaminen tapahtuu toimintoajurien avulla, 

jotka myös määritellään laskenta osuudessa. Ajureiksi valittiin mahdollisimman tarkasti koh-

distavat menetelmät. Ne ovat hieman työllisempiä, mutta niillä päästään tarkempaan loppu-

tulokseen. Laskennassa käytetyt luvut ovat esimerkkejä ja niiden tarkoitus on havainnollistaa 

kaavojen käyttöä ja esittää kuinka kohdistaminen tapahtuu käytännössä. 

 

7.1 Toimintojen määrittely 

 

Tiimarilla, kuten useilla muillakin yrityksillä, on satoja eri toimintoja. Tarkoituksena ei ole 

soveltaa toimintolaskentaa Tiimarin koko toimintaan, vaan keskittyä laskennassa poikkeavien 

erien kohdistamiseen toimintolaskennan avulla. Eristä tarkastelun kohteeksi valittiin suurim-

mat eli kotimaan jakelurahdit ja inventaarierot. Laskenta keskittyy kustannusten kohdistami-

seen toiminnoilta laskentakohteille eli myymälöille. 

 

Poikkeavat erät halutaan kohdistaa myymälöille, joille ne kuuluvat eli noudattaen aiheutta-

misperiaatetta. Jos kohdistaminen tehtäisiin jakamalla erät tasaisesti kaikille myymälöille, ne 

vaikuttaisivat epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi sellaisten myymälöiden kannattavuuteen, 

jotka eivät ole sitä aiheuttaneet. 

 

Kuvassa 4 on hahmoteltu joitakin Tiimarin mahdollisia ydinprosesseja. Kuva havainnollistaa, 

kuinka ydinprosessit kulkevat eri kustannuspaikkojen ja niissä tehtävien toimintojen kautta. 

Prosessimallinnuksen avulla saadaan kuva siitä, millaisia resursseja toimintoihin liittyy (Suo-

mala ym. 2011, 139). 
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Kuva 4: Prosessimallinnus (Karrus 2005, 211). 

 

Kotimaan jakelurahdit muodostuvat tuotteiden toimittamisesta keskusvarastolta myymälöille. 

Toimitusprosessi myymälään koostuu monesta eri toiminnosta. Sen voidaan ajatella etenevän 

seuraavasti. Aluksi myymälä tilaa tuotteen keskusvarastolta. Tilaus saapuu keskusvarastolle ja 

kirjataan varaston seuranta järjestelmään. Tuotteet pakataan ja kuljetetaan myymälään. 

Myymälä vastaanottaa tilatut tuotteet ja ne kirjataan myymälän kassajärjestelmään. Tuotteet 

hyllytetään ja loput viedään varastoon. Kun asiakas ostaa tuotteen, tapahtuu taas kirjaus jär-

jestelmään. Järjestelmistä seurataan toteutuneita myyntejä. Tuotteita tilataan taas lisää 

tarpeen mukaan. Kotimaan jakelun voidaan ajatella olevan toimintoallas, joka koostuu näistä 

muista toiminnoista. Resurssit tälle toiminnolle voidaan kohdistaa kotimaan tilausten eli 

myymälöiden tekemien tilausten mukaan. 

 

Edellä mainittujen toimintojen käyttämiä resursseja voidaan ajatella olevan henkilöstö, tilat, 

koneet ja kalusto. Henkilöstö tekee ja vastaanottaa tilaukset, lähettävät tuotteet eteenpäin 

ja niin edelleen. Lähes kaikissa toiminnoissa käytetään toimitiloja, kuten varastoa ja myymä-

lää. Myös käytetyt järjestelmät ovat mukana monessa toiminnossa. Eli toiminnot käyttävät 

kaikkia resursseja, mitä tarvitsevat toteutuakseen. Resurssit kohdistetaan toiminnoille sen 

mukaan miten paljon toiminto on sitä käyttänyt. Kohdistamisperusteena henkilöstökustannuk-

sissa voidaan käyttää esimerkiksi käytettyjä työtunteja ja vuokrissa neliömääriä. Yksinkertai-

sin ja vaivattomin keino olisi kohdistaa yleiskustannukset prosenttiosuuksien mukaan. 

 

Inventaari on ajateltu kuvassa 4 ydinprosessien tukitoiminnoksi. Inventaarin tekoa voidaan 

ajatella toimintona. Varastot lasketaan ja kirjataan järjestelmiin. Itse inventaarierot ilmene-

vät inventoinnin jälkeen. Inventointi toimintona kuluttaa resursseinaan myös muun muassa 

toimitiloja, henkilöstöä ja tietojärjestelmiä. Näiden kohdistamisessa voidaan ajatella käytet-
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tävän samoja perusteita kuin kotimaan jakelurahdeissakin eli henkilöstökustannusten kohdis-

tamisessa käytettyjä työtunteja ja niin edelleen. 

 

7.2 Kotimaan jakelurahtien kohdistaminen 

 

Kotimaan jakelurahdit muodostuvat tavarantoimittamisesta keskusvarastolta myymälöille. 

Kohdistamismenetelmään vaikuttaa kuljetusyrityksen laskutustapa. Jakelurahdit pyritään 

kohdistamaan niin, että rahtilasku jakautuu oikeudenmukaisesti niille myymälöille jotka sen 

ovat aiheuttaneet. Kuljetusyritykset voivat laskuttaa esimerkiksi ajettujen kilometrien, kap-

palemäärän, painon ja tilavuuden mukaan. Kaavassa 1 kohdistamisperusteiksi on valittu aje-

tut kilometrit eli myymälän etäisyys keskusvarastolta ja kappalemäärät, jotka voivat olla esi-

merkiksi tuotteita tai lavoja. Tämä edellyttää, että tiedetään myymälöiden etäisyydet kes-

kusvarastolta. Laskentakaavan avulla saadaan tietoon myymälän osuus rahtilaskusta. 

 

 

Kaava 1: Kaava jakelurahtien kohdistamisesta. 
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Ajatuksena on, että lasku jaetaan aluksi etappien mukaan kilometrien perusteella. Jokainen 

osa jaetaan tämän jälkeen osiin lavojen mukaan ja saadaan kyydissä olevien lavojen hinta per 

kilometri. Taulukossa 2 kohdistetaan rahtilasku esimerkkien avulla. 

 

Kotimaan jakelurahtien kohdistamiseen tarvittavat toimintoajurit saadaan kuvassa 5 esitetty-

jen kaavojen avulla. Ajurien määrittämiseksi tarvitaan tiedot myymälöiden etäisyydestä kes-

kusvarastolle ja tässä esimerkki tapauksessa lähetettyjen lavojen kappalemäärä. Toimintoaju-

rina toimii lavojen hinta per ajettu kilometri. Huomioon otetaan vain lavat, jotka ovat kyydis-

sä kuljetuksen saavuttua määränpäähänsä eli jollekin myymälöistä. Ajurin määrittämiseksi 

täytyy laskea hinta per ajetut kilometrit, kokonaislavojen määrä sekä myymälään toimitetta-

vien lavojen määrä. Taulukossa 2 on esimerkkien avulla kohdistettu rahtilasku kolmelle myy-

mälälle edellä mainitun toimintoajurin avulla. 

 

 

Taulukko 2: Esimerkki jakelurahtien kohdistamisesta 

 

Kuten taulukossa 2 näkyy, myymälän 1 osuus rahtilaskusta on 150 €( (500/10)*3) eli on huomi-

oitu paljonko myymälään 1 jäävien lavojen hinta on ajettujen kilometrien kohdalla, joka saa-

daan yksinkertaisesti jakamalla ajettujen kilometrien hinta kyydissä olevien lavojen määrällä. 

Sen jälkeen se kerrotaan myymälään jäävien lavojen määrällä. Myös myymälälle 2 ja myymä-

lälle 3 lasketaan sama hinta lavoille tässä vaiheessa, koska lavat ovat matkanneet myymälälle 

1 asti ja aiheuttaneet osan laskusta. Lavojen saavuttua Myymälälle 2 lavoille lasketaan taas 

uusi hinta ja huomioidaan, että kokonaislavojen määrä on vähentynyt myymälälle 1 jääneiden 

lavojen verran. Laskenta etenee samalla tavalla viimeiseen myymälään asti. 
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7.3 Inventaarierojen kohdistaminen 

 

Inventaarierojen voidaan ajatella muodostuvan virheellisestä keskihinnasta, hävikistä ja las-

kenta virheistä. Myös hävikissä ja sen arvossa vaikuttaa virheellinen keskihinta. Eroja ei mil-

lään saada kokonaan pois Tiimarin käytössä olevan järjestelmän takia. Jos voitaisiin olettaa, 

että tuotteet myydään aina siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat ja, että ne myytäisiin aina 

oikealla hinnalla, niin ei eroja syntyisi, mutta tämä ei ole vähittäiskauppa toiminnassa mah-

dollista. Ainoa oikea tapa keskihinnan laskemiseen olisi huomioida myös myymälässä olevat 

tuotteet. Keskihinnan muodostumista käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

7.3.1 Keskihinnan muodostuminen 

 

Tuotteen keskihinta päivittyy, kun kyseistä tuotetta saapuu varastoon. Jos yrityksen varaston 

arvostus perustuu hankintahintaan juoksevan keskihinnan menetelmällä eli jokaisen saapuvan 

erän kirjauksen kohdalla lasketaan saapuneen erän ja varastossa olevan määrän painotettu 

keskihinta (Jyrkkiö & Riistama 2001, 108). 

 

Keskihinta päivittyy siis vain silloin, kun kyseistä tavaraa saapuu lisää varastolle. Keskihintaa 

laskettaessa ei huomioida myymälöissä olevia tavaroita. Varaston arvoa laskettaessa huomioi-

daan kuitenkin myös myymälöissä olevat tavarat inventaarion yhteydessä. Varaston arvo on 

siis virheellinen ja aiheuttaa osaltaan heittoa kassajärjestelmän katteen ja myyntikatteen 

välille. Eroa syntyy, mikäli kyseistä tuotetta on jo myymälöissä tai saapuvien tuotteiden oma-

kustannushinta eroaa aikaisemmasta. Keskihintaan vaikuttavat myös valuuttakurssi muutok-

set. Valuuttakurssi muutoksia käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa käsitellään 

omakustannushintaa. Virheellinen varaston arvo vaikuttaa suoraan muun muassa inventoin-

tieroihin. Alla oleva kaava 2 havainnollistaa, miten keskihinta muodostuu ja miten myymälöis-

sä olevien tavaroiden pois jättäminen laskennasta vaikuttaa inventaarioeroihin. 
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Kaava 2: Keskihinnan muodostuminen. 

 

Keskihinnan laskenta korjautuisi sillä, että laskentaan otettaisiin huomioon myös myymälöissä 

olevat tuotteet, vaikka edelleen esimerkiksi valuuttakurssi muutokset voivat aiheuttaa pientä 

heittoa. 

 

7.3.2 Omakustannushinta 

 

Tiimarin omakustannushintaan vaikuttavat ostohinta ilman kuluja, valuuttakurssit, rahtikulut, 

tullikulut sekä muut kulut, joihin kuuluu esimerkiksi toimittajien erikseen laskuttamat kulje-

tus lavat ja pakkaukset. Kustannukset lisätään ostohintaa määriteltyjen kuluprosenttien avul-

la. Valuuttakurssin vaihtelut aiheuttavat myös virheitä katteiden välille ja vaikuttavat keski-

hinnan muodostumiseen. Ostotilauksen valuuttakurssi on tilauksen tekopäivän mukainen kun-

nes tilaus on maksettu. Kun tilaus on maksettu, kurssi päivitetään maksunmukaiseksi. Poikke-

uksia syntyy tapauksissa, joissa ostotilaukselle on annettu maksuaikaa eli se maksetaan vasta 

tavaran saavuttua varastolle tai jos ostotilaus maksetaan useassa erässä, jolloin kurssiksi jää 

viimeinen saapumista ennen tehdyn maksun kurssi. Rahtikulut, tullimaksut ja muut kulut lisä-

tään ostotilauksille erikseen määritettyjen kuluprosenttien avulla. 

 

7.3.3 Toimintoajurin määrittely  

 

On tärkeää kirjata tuotteiden ostohinnat oikein sekä varaston alkusaldo inventoinnin jälkeen. 

Uuden ostotilauksen saapuessa taas varastolle päivittyy keskihinta. Mikäli keskihinta on eri 

kuin tuotteelle on aikaisemmin määritetty, syntyy virheellinen keskihinta. Kassajärjestelmäs-
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sä virheellinen hinta vaikuttaa myyntimäärissä, koska kassa laskee keskihintaan mukaan ar-

von, joka on aikaisemmin määritelty ja näin varaston arvo menee väärin. 

 

Kaavassa 3 näkyvät kuinka keskihinnan muutokset vaikuttavat kassajärjestelmässä ja sen 

muodostamassa varastoarvossa. 

 

Kaava 3: Varaston arvon muodostuminen kassajärjestelmässä 

 

Inventaarin jälkeen kuitenkin voidaan olettaa, että tiedetään, mistä tuotteista erot johtuvat. 

Tavoitteena on kohdistaa erot myymälöille mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Kohdistami-

nen voitaisiin toteuttaa yksinkertaisesti esimerkiksi jakamalla se kaikkien myyntien tai tehty-

jen tilausten suhteessa, mutta näin kohdistus ei olisi kovinkaan tarkkaa. Eri tuotteilla on eri-

lainen vaikutus inventaarierojen muodostumiseen johtuen hinnoista ja myyntimääristä, joten 

kohdistamisessa päätettiin käyttää tuotekohtaista osuutta inventaarierosta. Inventaariero erä 

muodostuu monesta tuotteesta ja monesta myymälästä. Kun halutaan tietää myymälän vaiku-

tus kokonaisinventaarieroon, täytyy laskea tuotteen vaikutus myymäläkohtaisesti joka tuot-

teelle erikseen. Tämän jälkeen voidaan laskea yhteen myymäläkohtaisesti aiheutuneet kulut 

kokonaisinventaarieroista. 
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Myymäläkohtainen inventaariero saadaan laskettua kaavan 4 esittämällä kaavalla seuraavasti: 

 

Kaava 4: Kaava inventaarieron kohdistamisesta myymälöille. 

 

Kaavan ensimmäinen osa kertoo tuotteen myymäläkohtaisen osuuden kokonaiskappalemääräs-

tä. Osuus kerrotaan tuotteen kokonaisinventaariero euromäärällä, jonka tuloksena saadaan 

myymälä ja tuotekohtainen inventaariero euroina. 

 

Tuotteen kokonaismyyntimäärässä ja kokonaisinventaarieroissa otetaan huomioon koko Tiima-

rin toiminnot eli myös keskusvaraston inventaariero tuotteen osalta otetaan huomioon. Koko-

naisinventaarieroissa euroina otetaan huomioon keskusvaraston osuus, kuten myös kokonaisin-

ventaarieroissa kappaleina. 

 

Myyntimäärät otetaan laskennassa huomioon, koska niissä kertautuu hinnan vääristymä inven-

taarien yhteydessä aivan kuten hävikissäkin. Taulukko 3 havainnollistaa asiaa. 

 

 

Taulukko 3: Keskihinnan vaikutus inventaarissa. 
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Tuotteen myyntimäärät saadaan suoraan kassajärjestelmästä. Tuotteen inventaariero saadaan 

selville myymälässä tehtyjen inventointien jälkeen. Kun kaikkien myymälöiden inventoinnit on 

kirjattu järjestelmään, saadaan selville kokonaisinventaarierot kappaleina sekä euroina. Mikä-

li inventointeja ei toteuteta samanaikaisesti kaikissa myymälöissä, voidaan laskentakaavaa 

käyttää vain myyntimäärien perusteella. Tällöin oletetaan kappalemääräisten inventaariero-

jen olevan merkityksettömän pieniä tuotteen myyntimääriin nähden. 

 

Inventointien jälkeen pystytään kaavalla, joka näkyy kaavassa 4, laskemaan kunkin myymälän 

osuus inventaarierosta. Osuutta voidaan käyttää toimintoajurina, kun eroa aletaan kohdistaa 

myymälöille. Taulukon 4 tietoja tarvitaan toimintoajurin määrittelyyn. Tiedot saadaan kassa-

järjestelmistä ja inventointien jälkeen varastojärjestelmästä. 

 

 

Taulukko 4: Esimerkki myymäläkohtaisista inventaarieroista. 

 

Taulukon 4 laskennassa on käytetty samaa menetelmää kuin kuvassa 8 olevassa kaavassa. Tau-

lukon on esimerkkinä laskennan kulusta. Luvut ovat siis kuvitteellisia ja apuna laskennan to-

teuttamisessa. Taulukkoon kirjattua vääristymää ei tosi tilanteessa tiedetä, mutta se on kir-

jattu taulukkoon havainnollistamaan kuinka paljon keskihinnan vääristymä vaikuttaa inventaa-

rieroihin. 
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Tuotekohtaisella kohdistamisella päästään tarkempaan lopputulokseen kuin inventaarierojen 

kohdistamisella esimerkiksi myyntien suhteessa. Tehdyn vertailun avulla näkee kuinka paljon 

tarkempaa kohdistaminen on jos se tehdään tuotekohtaisella osuudella inventaarierosta. Esi-

merkiksi myymälä1 osuus inventaarierosta tuotekohtaisella kohdistamisella on 66 %, jos koh-

distamisperusteena käytettäisiin kokonaismyynnin määrää, osuudeksi tulisi 39 %. Alla oleva 

taulukko 5 esittää kohdistamistapojen välistä eroa. 

 

 

Taulukko 5: Myymäläkohtainen osuus inventaarierosta ja vertaus kohdistamiseen kokonais-

myynnin mukaan. 

 

7.4 Laskennan luotettavuus 

 

Laskenta toteutettiin esimerkkilukujen avulla, joten lukujen paikkaansa pitävyys ei tuota vir-

heitä laskelmaan. Laskenta pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman tarkalla menetelmällä ja 

niiden, että se noudattaa oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatetta. Laskelmien käyttö vaa-

tii paneutumista asiaan ja se saattaa aluksi vaikuttaa liian monimutkaiselta ja työläältä. Las-

kenta olisi yksinkertaisempaa toteuttaa, jos järjestelmät toimisivat oikein ja antaisivat paik-

kansa pitävää tietoa. 

 

Toimintalaskennan keskeisin ja tärkein vaihe on toimintojen määrittely ja oikeiden ajurien 

määrittely. Laskennan luotettavuus riippuu suurelta osin oikeiden kustannusajurien määritte-

lystä. Väärin määritellyt kustannusajurit antaisivat virheellistä tietoa ja kohdistaisivat kus-

tannuksia väärin. Virheellinen laskentamenetelmä voi pahimmillaan laskea sellaisen myymä-

län kannattavuutta, jonka toiminta on kaikista kannattavinta. Laskentaan on otettava huomi-

oon kaikki kustannukset, jotka siihen kuuluu. Liiat kustannukset tai niiden pois jättäminen 
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vääristäisi tuloksia. Laskennassa on keskitytty kustannusten kohdistamiseen myymälöille, mut-

ta yhtä hyvin laskentakohteeksi voidaan ottaa myös tuote tai tuoteryhmä. Tällöin pitää määri-

tellä kustannusajurit uudelleen. 

 

8 Tulosten tarkastelu ja loppupäätelmät 

 

Kassajärjestelmä katteen ja kirjanpidon myyntikatteen välisten erien kohdistaminen osoittau-

tui mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Tehtävän laajuus yllätti ja sitä rajattiin keskittymällä poik-

keavista eristä suurimpiin eli kotimaanjakelurahteihin ja inventaarieroihin. Ennen kuin lasken-

taa päästiin toteuttamaan, piti selvittää, mitkä asiat erien muodostumiseen vaikuttavat.  

 

Opinnäytetyön aihe hahmottui työn edetessä. Aihe rajattiin kustannusten kohdistamiseen 

toiminnoilta myymälöille. Eikä sovellettu toimintolaskentaa koko Tiimarin toimintaan. Otta-

malla käyttöönsä toimintolaskennan Tiimarin kustannustietous paranisi ja pystyttäisiin tar-

kemmin seuraamaan myymäläkohtaisia kannattavuuksia. Toimintolaskennan avulla pystyttäi-

siin myös tarkastelemaan prosessien tehokkuutta ja kehittämään niitä. 

 

Kotimaan jakelurahtien ja inventaarierojen kohdistaminen onnistui hyvin. Kohdistustavan va-

lintaan vaikuttaa se, kuinka tarkasti yritys haluaa kustannukset kohdistaa. Tavoitteena oli 

kohdistaa erät mahdollisimman tarkasti. Määritellyt toimintoajurit pyrkivät noudattamaan 

tätä tavoitetta ja aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti. Inventaarieroissa toisena 

kohdistamisvaihtoehtona esitettiin kohdistamista kokonaismyyntimäärän suhteessa. Esimerkki 

havainnollisti, että kohdistaminen tätä periaatetta käyttäen oli epätarkempaa. Kohdistamis-

vaihtoehtoja on monia. Kustannuksia ei kuitenkaan voi kohdistaa täysin oikein ennen kuin 

keskihinta lasketaan oikealla tavalla eli myymälät huomioidaan laskennassa. 

 

Tiimarin kannattaa ottaa toimintolaskenta käyttöönsä osana järjestelmää. Silloin järjestelmä 

käyttää samoja tietoja kuin muut yrityksen käytössä olevat järjestelmät. Tämä edellyttää, 

että muut järjestelmät myös päivitetään ajan tasalle. Toimintolaskennan toteutus osana mui-

ta järjestelmiä on hidasta käyttöönottaa ja vaatii paljon resursseja, mutta kannattaa pitkällä 

aikavälillä. Toimintolaskennan soveltuvuutta käyttöön voidaan aluksi testata taulukkolasken-

nan avulla. 

 

Opinnäytetyöllä saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää myymälöiden kannattavuuden las-

kemisessa sekä erien tarkastelussa. Jatkotutkimusaiheena voisi olla poikkeavien erien tar-

kempi selvitys ja toimintolaskennan soveltuvuuden testaus koko yrityksen käyttöön. 

 

Kustannuslaskennan teoriaa oli paljon saatavilla. Tärkeää oli osata soveltaa sitä oikein. Haas-

teena oli ymmärtää kustannusten käyttäytyminen järjestelmissä ja virheellisen keskihinnan 
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päivittymisen vaikutus poikkeaviin eriin. Kustannusten ymmärtämiseen täytyi tuntea koko 

prosessi, josta ne johtuivat. Opinnäytetyössä päästiin haluttuun lopputulokseen ja työ eteni 

asetetussa aikataulussa. Yllättävää oli, kuinka aikaa vievää itse laskennan toteuttaminen oli. 
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