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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda kohdeyritykselle kustannuslaskenta-

malli hinnoittelun avuksi. Opinnäytetyössä keskiössä on kustannuslaskenta ja hin-

noittelu. Koska kilpailutilanteet voivat muuttua äkillisesti, on oikeanlainen hinnoittelu 

tärkeää. Hinnoittelun oleellisena aputyökaluna toimi kustannuslaskenta, jos yritys ei 

tiedä oman tuotteen kustannuksia, on hinnoittelu hankalaa. Tuote voidaan ylihinnoi-

tella, jolloin asiakkaat eivät ole halukkaita ostamaan sitä. On myös mahdollista hin-

noitella tuote liian matalaksi, tällöin tuotteen myyntihinta ei kata kaikkia siitä aiheu-

tuvia kustannuksia. Kun tiedetään oman tuotteen kustannukset, on hinnoittelu hel-

pompaa. Tulee kuitenkin huomata, että hinnoittelu ei pelkästään ole kustannuksista 

riippuvaa, vaan hinnoittelu voi liittyä moneen eri asiaan. Tässä opinnäytetyössä ava-

taan myös erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja -strategioita.  

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Kohdeorganisaatiossa kustannusten seuraaminen on opinnäytetyön teon hetkellä 

puutteellista. Kustannuksia seurataan vain tiliotteilta, joten organisaatiolla on tie-

dossa yrityksen taloustilanne mutta tarkkaa kustannusten seurantaa ei ole. Organi-

saatiolla on työmaita ympäri Suomea ja jokaisella työmaalla on koneita, autoja ja 

työntekijöitä. Organisaatiolle olisi tärkeää, että näistä aiheutuvia kuluja seurattaisiin 

joko työmaakohdittain tai työkonekohdittain. Osana tätä opinnäytetyötä on selvittää, 

kumpi tapa on parempi kohdeorganisaatiolle. 

Tutkimusongelmana opinnäytetyössä siis on se, että kohdeorganisaatiolla ei ole 

kunnon kustannusten seurantaa, jonka johdosta myös hinnoittelu on puutteellista. 

Tutkimuskysymykset ovat: Mikä on toimivin tapa seurata ja laskea kustannuksia 

kohdeorganisaatiolle, tuleeko hinnoittelua miettiä uusiksi ja millainen hinnoittelume-

netelmä olisi toimiva ja sopiva heille.  
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1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kohdeorganisaatiolle kustannuslasken-

nan toteuttamista varten malli, jonka pohjalta voidaan toteuttaa toiminnallinen kus-

tannuslaskentajärjestelmä. Kun kustannusten seuranta on toimivaa, voidaan tuot-

teet ja palvelut hinnoitella paremmin. Tavoitteena on siis myös kehittää kohdeorga-

nisaation hinnoittelua. Kustannuslaskentamallin tarkoituksena on tuottaa informaa-

tiota päätöksenteon ja hinnoittelun tueksi. Kustannuslaskentamalli antaa kohdeor-

ganisaatiolle pohjan, josta voi alkaa rakentamaan kustannuslaskentajärjestelmää. 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 

Tämä opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoriaosuudesta, tutkimis-/kehittämis-

osuudesta ja lopuksi on työn johtopäätökset. Johdannossa käydään läpi työn tavoit-

teet, sen taustaa ja esitellään kohdeorganisaatio. Teoriaosassa on kolme osa-alu-

etta: kustannuslaskenta, hinnoittelu ja toimintolaskenta. Kustannuslaskenta osiossa 

käydään läpi kustannuskäsitteitä, erilaisia tapoja seurata ja laskea kustannuksia. 

Hinnoittelussa käydään läpi mikä merkitys hinnoittelulla on, minkälaisia hinnoittelu-

strategioita ja -menetelmiä on ja minkälainen merkitys kustannuslaskennalla on hin-

noittelun kannalta. Toimintolaskennassa otetaan selvää, mitä toimintolaskenta on, 

selvitetään siihen liittyviä käsitteitä ja miten se eroaa perinteisestä kustannuslasken-

nasta. Tutkimus-/kehittämisosuudessa kerrotaan, miten aineisto on kerätty, jonka 

perusteella valitaan sopiva kustannuslaskentatapa kohdeorganisaatiolle, jota sitten 

sovelletaan organisaatiolle soveltuvaksi. Seuraavassa osiossa tutkitaan, millainen 

hinnoittelumenetelmä yrityksellä on tällä hetkellä, jota kehitetään tarpeen mukaan. 

Opinnäytetyön pääaiheet ovat kustannuslaskenta ja sen sovellukset sekä hinnoit-

telu ja menetelmät. Opinnäytetyössä keskitytään luomaan toimiva kustannuslasken-

tajärjestelmä, joka tukee projektikohtaista hinnoittelua. Tässä opinnäytetyössä ei 

käsitellä talouden seurantaa tai talouden tunnuslukuja vaan keskitytään kannatta-

vuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, kustannuslaskennan ja hinnoittelun näkö-

kulmasta. 
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1.4 Kohdeorganisaation esittely 

Yritys X on suomalainen maanrakennusalan yritys. Yritys on perustettu 1980-lu-

vulla. Yritys X tarjoaa erilaisia maanrakennuspalveluita. Heillä on asiakkaita lähinnä 

Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa.   

Tällä hetkellä Yritys X työllistää yli 100 työntekijää. Suurin osa työntekijöistä ovat 

töissä työmailla ja he asuvat työmaan läheisyydessä viikot. Yritys X vuokraa työn-

tekijöilleen valmiiksi kalustettuja asuntoja. Suurimmalla osalla työntekijöistä työviikot 

ovat seitsemän päivän mittaisia ja työtunteja päivässä on noin 12. Työntekijät ovat, 

joka toinen viikko työmaalla ja joka toinen viikko kotonaan viettämässä vapaa viik-

koa.  

Vuonna 2017 Yritys X:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. 

Yritys X:n liiketoiminta kasvaa kovaa vauhtia, sillä maanrakennusala kukoistaa tällä 

hetkellä Suomessa. Myös kilpailu maanrakenussalalla on kovaa, joten asiallinen 

palvelu ja oikeanlainen hinnoittelu korostuu. 

1.5 Aikaisemmat tutkimukset aiheesta 

Kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun liittyen löytyy erittäin paljon kirjallisuutta suo-

meksi ja englanniksi. Hinnoitteluun löytyvää kirjallisuutta on pääasiassa markkinoin-

nin ja laskentatoimen näkökulmasta. Tässä työssä hinnoitteluun keskitytään pää-

asiassa tutkimaan asiaa laskentatoimen näkökulmasta, mutta huomioon otetaan 

myös markkinallinen näkökulma, jonka kautta tutkitaan erilaisia hinnoittelumenetel-

miä. Johdon laskentatoimeen liittyen löytyy myös paljon kirjallisuutta, ja nämä ovat 

myös hyödyllisiä lähteitä tässä opinnäytetyössä, kuten Neilimo ja Uusi-Rauva 

(2005). 

Tietoa kustannuslaskennasta löytyy sekä kirjoista että artikkeleista. Varsinkin eng-

lannin kielellä on julkaistu useita artikkeleita kustannuslaskentaan liittyen, kuten Co-

hen ja Kaimenaki (2011). 
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Jotta kohdeorganisaatiolle saadaan valittua heidän tarpeitaan vastaava kustannus-

laskentamalli, tulee tutkia myös tutkimuksia ja kirjallisuutta toimintolaskentaan liit-

tyen. Kirjallisuutta löytyi mm. Alholalta (2008) ja Turneyltä (2002). Myös hyviä artik-

keleita löytyy toimintolaskennasta, kuten Rasiah (2011) ja Hall ja McPeak (2011). 

Koska opinnäytetyössä käsitellään myös hinnoittelua, tulee myös sitä varten olla 

kirjallisuutta. Teoksia hinnoitteluun löytyy todella paljon, kuten Hinnoittelun ABC 

(2005) ja Kotler yms. (2017). Myös englanninkielisiä artikkeleita löytyy, kuten Hin-

terhuber ja Liozu (2012) sekä Piercy, Cravens ja Lane (2010). 
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2 KUSTANNUSLASKENTA 

Tämän luvun tarkoituksena on tutustua kustannuslaskentaan. Tällaisen kustannus-

laskennan avulla voidaan selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset, jota voidaan 

sitten käyttää hyväksi hinnoittelussa. Ensimmäisenä tässä luvussa käsitellään eri-

laisia kustannustyyppejä, sen jälkeen siirrytään muuttuviin ja kiinteisiin kustannuk-

siin, jonka jälkeen käsitellään välittömät ja välilliset kustannukset. Tämän jälkeen 

kustannuslajilaskenta, josta edetään erilaisiin kustannuksiin. Suoritekohtaisessa 

laskennassa tutustutaan tarkemmin jakolaskentaan ja lisäyslaskentaan. Tämän jäl-

keen käydään läpi kustannuslaskennan vaiheet, josta siirrytään kustannuspaikka-

laskentaan, jonka jälkeen kerrotaan kustannuslaskentajärjestelmästä. 

2.1 Kustannuslajilaskenta 

Tavaroita ja palveluja tuotettaessa syntyy erilaisia kustannuksia. Tomperin mukaan 

(2015, 9) merkittävimmät kustannukset kauppaliikkeissä ovat tavaranhankinnat, 

palkat, kuljetukset, vuokrat, mainonta- ja sähkökulut. Hänen mukaansa palvelualan 

yrityksissä suurimmat kustannukset ovat yleisesti vuokrat, palkat ja muut henkilös-

tökulut. Kustannukset voidaan jakaa seuraaviin eri lajeihin: ainekustannuksiin, työ-

kustannuksiin ja pääomakustannuksiin (Tomperi, 9.) 

2.1.1 Ainekustannukset 

Ainekustannukset vaihtelevat hieman, riippuen siitä minkälaisesta yrityksestä on 

kyse. Teollisuusyrityksissä nämä ovat valmistuksesta aiheutuvia raaka- ja tarveai-

nekustannuksia. Vaatetehtaalla vastaavia kustannuksia olisivat esimerkiksi langat 

ja kankaat, leipomossa vastaavat olisivat sen käyttämät raaka-aineet, kuten maito, 

jauhot, kananmunat jne. (Tomperi 2015, 9.) 

Kaupan alalla ei ole valmistuksesta aiheutuvia ainekustannuksia vaan ostamisesta 

johtuvia ainekustannuksia. Näiden kustannusten lisäksi kaupalle tulee kustannuksia 

tavaranhankinnasta eli rahdeista ja myös vakuutuksista. (Tomperi 2015, 9.) 
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2.1.2 Työkustannukset 

Pellisen (2006, 99) mukaan työkustannuslaskennan tavoitteena on kohdistaa työstä 

aiheutuneet kustannukset valmistetuille tuotteille tai pääoma- ja kustannustileille. 

On huomioitavaa, että työkustannuksiin lasketaan myös työntekijän rahanarvoiset 

etuudet, kuten auto-, puhelin- ja asuntoetuudet, toteaa Pellinen. Myös niin sanotut 

välilliset työvoimakustannukset tulee ottaa laskelmiin mukaan. Näitä kustannuksia 

ovat muun muassa: vuosilomapalkat, lomaltapaluurahat, koulutusajan palkat, sai-

rasajan palkat ja sosiaaliturva- ja eläkekustannukset. Järvenpään ym. (2010, 75) 

mukaan näiden edellä mainittujen kustannusten määrä vaihtelee vuosittain lainsää-

dännön ja työehtosopimusten muuttuessa. Työkustannuslaskennan tekemisessä 

hyödynnetään yrityksen palkanlaskentajärjestelmää, jossa on valmiiksi laskettu jo-

kaisen työntekijän palkat, verot ja sivukulut (mts., 74). 

Henkilöstöstä syntyvät kustannukset ovat keskeinen kustannustekijä etenkin palve-

lualoilla, Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, 84) mukaan. Nämä kustannukset syntyvät, 

kun lasketaan tehdyn työn määrä ja sen yksikkökustannukset. Näiden kustannusten 

selvittämiseen liittyy kuitenkin yksin ongelma: tiettyyn työtapahtumaan kuluva aika 

saattaa vaihdella tilannekohtaisesti hyvinkin paljo, toteavat Neilimo ja Uusi-Rauva. 

Työkustannuksia aiheutuu työntekijöiden palkoista ja sen sivukuluista (Tomperi 

2015,10). Palkkausmalleja on erilaisia, kuten urakka-, palkkio- ja tulospalkkio- ja ai-

kapalkkaus. Urakkapalkkauksessa maksetaan palkkaa perustuen työsuoritukseen. 

Tätä palkkaustapaa käyttääkseen, tulee työsuorituksen määrä olla mitattavissa. 

Palkkiopalkkauksessa palkkaa ei makseta työmäärään perustuen, vaan aikaan-

saannokseen, kuten myynnin määrään. Tulospalkkaa maksetaan perustuen esi-

merkiksi yrityksen tulokseen bonuksena. Aikapalkkauksessa aikaa voidaan mitata 

kalenteriaikana tai työssäolo aikana. Kalenteriaikana palkka voidaan maksaa viikko- 

tai kuukausiperusteisesti. Työssäolo-aikana palkkaa maksetaan tunti-perusteisesti. 

Tällainen palkkaustyyppi sopii Tomperin (s.10) mukaan, jos työsuoritusta on vaikea 

mitata tai sen määrä on riippumaton työntekijästä. 

Tomperin (2015, 10) mukaan yrityksen on helppo laskea, kuinka paljon palkkaa 

työntekijöille maksetaan, jonka kautta saadaan kokonaistyökustannukset selville. 
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Kuitenkin hän toteaa, että yksittäisen tuotteen valmistuksen työkustannusten selvit-

täminen voi olla haasteellista esimerkiksi valmistustavan takia.  

2.1.3 Pääomakustannukset 

Pääomakustannuksia aiheutuu pitkäaikaisista tuotantovälineistä (Tomperi 2015, 

11). Näitä tuotantovälineitä voivat olla rakennukset, koneet ja kalusto. Näiden tuo-

tantovälineiden lisäksi myyntisaamiset, tavaravarastot ja muu rahoitusomaisuus si-

tovat pääomaa runsaasti. Korkokustannukset ovat myös merkittävä osa pääoma-

kustannuksia (Tomperi, 11). 

2.2 Kiinteät ja muuttuvat kustannukset 

Kustannukset voidaan luokitella muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin (Järvenpää 

ym. 2010, 56─57). Muuttuvat kustannukset muuttuvat tuotantomäärän mukaan, eli 

siis mitä enemmän tuotetaan, sitä enemmän muuttuvia kustannuksia on ja mitä vä-

hemmän tuotetaan, sitä vähemmän näitä samaisia kustannuksia on. Yleensä muut-

tuvia kustannuksia ovat materiaali- ja palkkakustannukset. Kiinteitä kustannuksia 

ovat sellaiset kustannukset, jotka pysyvät samana riippumatta siitä, kuinka paljon 

tuotteita valmistetaan. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi poistojen kustannuk-

set ja korkokustannukset. On myös olemassa vielä kolmas kustannuslaji ja se on 

puolimuuttuvat kustannukset (Järvenpää ym. s.56–57). Tässä kustannuslajissa osa 

kustannuksista ovat kiinteitä, riippumatta tuotantomäärästä ja osa on muuttuvia tuo-

tantomäärän mukaan. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi sähkökustannukset. 

Sähkökustannuksista osa on aina kiinteitä, kuten kuukausimaksu, mutta osa mää-

räytyy myös käytön mukaan. Jos siis tuotantomäärä on alhainen, on myös sähkö-

kustannukset alhaisemmat, kun taas jos tuotantomäärä on korkea, nousevat säh-

kökustannukset sen mukaan. (Järvenpää ym. s.56─57.) Seuraavasta kuviosta voi 

havainnollistaa kuinka kokonaiskustannukset muuttuvat valmistusmäärän mukai-

sesti. 
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Kuva 1. Muuttuvat, kiinteät ja kokonaiskustannukset (Eklund & Kekkonen 2014, 53). 
 

Eklundin ja Kekkosen (2014, 53) mukaan muuttuvat kustannukset kasvavat kuvan 

1 mukaisesti, kun tuotantomäärä kasvaa. He myös toteavat, että kiinteät kustannuk-

set pysyvät samana, vaikka tuotantomäärä kasvaa. On kuitenkin huomioitava Jär-

venpään ym. (2010, 56–57) huomio kapasiteetin lisäykseen. Heidän mukaansa kiin-

teät kustannukset nousevat, kun maksimikapasiteetti saavutetaan ja lisätään kapa-

siteettia ostamalla esimerkiksi toinen kone.  

 

Kuva 2. Valmistusmäärän vaikutus muuttuviin ja kiinteisiin kokonaiskustannuksiin 
(Järvenpää ym. 2010, 57). 
     

Kuvasta 2 näkee hyvin Järvenpään ym. huomion siitä, miten kapasiteetin muutos 

vaikuttaa kiinteisiin ja kokonaiskustannuksiin. Kuviosta 2 on myös havaittavissa, 
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kuinka kapasiteetin lisäys vaikuttaa vain kiinteisiin ja kokonaiskustannuksiin. Muut-

tuvat kustannukset kasvavat samassa suhteessa, kuin ennen kapasiteetin lisäystä. 

Eklundin ja Kekkosen (2014, 53) mukaan kun tarkastellaan kokonaiskustannuksia, 

ovat ne kaikki muuttuvia kustannuksia. Heidän mukaan yrityksen johto tarkastelee 

kaikkia kustannuksia pitkällä aikavälillä, jolloin kysyntä ja tuotanto voidaan sopeut-

taa kustannuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi kysynnän laskiessa vähentää 

henkilöstöä ja pienentää toimintaansa muilla keinoilla. On kuitenkin huomioitavaa, 

että kaikkia muuttuvia kustannuksia ei voida sopeuttaa tuotannon ja kysynnän mu-

kaan, sillä esimerkiksi yritys ei voi välittömästi reagoida henkilöstökustannuksiin, jos 

tuotantomäärä laskee, toteavat Eklund ja Kekkonen (s.54). He myös toteavat, että 

kysynnän noustessakaan, ei aina voida nostaa tuotantomääriä välittömästi, sillä työ-

voimaa ei aina ole mahdollista saada lyhyellä varoajalla.  

2.3 Välittömät ja välilliset kustannukset 

Kustannukset voivat muuttuvien ja kiinteiden kustannusten lisäksi olla välittömiä ja 

välillisiä kustannuksia (Järvenpää ym. 2010, 58). Välittömät kustannukset ovat hel-

posti kohdistettavissa suoraan laskentakohteille. Yleensä raaka-ainekustannuksia 

ja/tai tuotantohenkilöstön palkkakustannuksia voidaan käsitellä välittöminä kustan-

nuksina.  

Eklund ja Kekkonen (2014, 60–61) toteavat, että välillisiä kustannuksia on huomat-

tavasti vaikeampi kohdistaa laskentakohteille. Näitä kustannuksia voivat olla esi-

merkiksi kaluston ja toimitilojen hankinnasta, ylläpitokulut, markkinointi- ja hallinto-

kulut. 

Järvenpää ym. (2010, 59) toteavat, että kustannuksia on vaikeaa kohdistaa, jos yri-

tys valmistaa samoilla tuotantovälineillä useita eri tuotteita. He käyttävät esimerk-

kinä huonekaluja valmistava yritys: yritys valmistaa paljon erilaisia tuotteita, kuten 

pöytiä, tuoleja ja muita kalusteita. Valmistaja voi kuitenkin käyttää samaa konetta ja 

henkilöstöä tuolin ja pöydän valmistamiseen. Heidän mukaan haasteeksi tässä nou-

see se, että miten valmistamisesta aiheutuneet kustannukset kohdistetaan eri tuo-
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teryhmille. Koska on todennäköistä, että eri tuotteiden valmistus vaatii eri lailla ko-

neiden käyttämistä, olisi se saatava näkyviin eri tuotteiden kustannusten lasken-

nassa.  

Eklund ja Kekkonen (2014, 61) huomauttavat että kustannukset, jotka on jaettu 

osastoille, jaetaan tuotteille jakokriteerein. Näiden jakokriteerien tulee vastata ai-

heuttamisperiaatetta mahdollisimman hyvin. Nämä kriteerit tulee määrittää mahdol-

lisimman huolellisesti, jotta kustannukset saadaan jaettua oikeaan paikkaan. Näin 

ollen tuotteille saadaan kohdistettua välillisiä kustannuksia juuri sen verran kuin niitä 

kuuluu. Seuraavassa taulukossa on muutamia esimerkkejä välittömistä ja välillisistä 

kustannuksista. 

Taulukko 1. Esimerkkejä välittömistä ja välillisistä kustannuksista (Järvenpää ym. 
2010, 59). 
Välittömät kustannukset Välilliset kustannukset 

Raaka-ainekustannukset Kone- ja laitekustannukset (jos samoilla 

koneilla valmistetaan useampaa eri tuo-

tetta) 

Tuotantohenkilöiden palkat Vuokrakustannukset 

Markkinoinnin kustannukset 

 Johtoportaan palkat 

 

Järvenpään ym. (2010, 59) mukaan yleisesti ottaen välillisiä kustannuksia on raha-

määräisesti enemmän kuin välittömiä. Tästä aiheutuu kustannuslaskennalle haas-

teita mutta myös tekee siitä tärkeän. Heidän mukaan kun lasketaan välillisiä kustan-

nuksia, tulee tehdä erilaisia ratkaisuja ja oletuksia, joiden avulla välilliset kustannuk-

set saadaan kohdistetuksi siinä suhteessa kuin ne aiheutuivat eri tuotteille.  

Seuraavassa kuviossa vertaillaan kahta huonekalualalla toimivaa yritystä, joiden ko-

konaiskustannukset ovat yhtä suuret. 
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Kuvio 1. Kustannuslaskentahaaste (Järvenpää ym. 2010, 60). 
 

Yritys A ostaa pääasiassa alihankkijoilta komponentteja huonekaluihin, kuten pöy-

tien jalkoja ja levyjä. Yritys siis ainoastaan kokoaa kalusteet valmiiksi kokonaisuuk-

siksi, jotka sitten toinen yritys myy loppuasiakkaille. Yritys B tekee koko prosessin 

itse alusta loppuun, eli hankkii puun, valmistaa tuotteet ja myy tuotteet asiakkailleen 

toimittaen ne kotiin asti. Kuviosta huomaa, että yrityksen A välittömät kustannukset 

kattavat lähestulkoon kokonaan kokonaiskustannukset, kun taas yritys B:llä tilanne 

on toisinpäin. Käytännössä yritys A:n on helpompi määrittää kustannukset yhdelle 

tuotteelle kuin yritys B, sillä yritys A pystyy helposti ottamaan selvää, paljonko tuot-

teen komponentit ovat maksaneet ja paljonko myyjä yritys veloittaa yritys A:lta yh-

den tuotteen myynnin suorittamisesta. (Järvenpää ym. 2010, 60.) 

Järvenpään ym. (2010, 60) mukaan tulkittaessa yrityksen B kustannusraportteja, 

tulee tulkitsijan olla tietoinen, että miten tuoteryhmille on kohdistettu välilliset kus-

tannukset. He myös toteavat, että pitää myös tietää, miten tuoteryhmäkohtaisiin 

kustannuksiin vaikuttaa vaihtoehtoiset kohdistamisperiaatteet. Jos välillisiä kustan-

nuksia on paljon, vaikuttavat laskennassa käytetyt oletukset merkittävästi tuoteryh-

mäkohtaisiin kustannuksiin, toteavat Järvenpää ym. Tässä tapauksessa erilaisten 

laskentaperiaatteiden takia eri laskelmien väliset erot voivat kasvaa suuriksi. Ku-

vasta kolme (3) näkee yrityksessä B olevan paljon välillisiä kustannuksia verrattuna 
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välittömiin kustannuksiin, tämä on suuri haaste kustannuslaskennassa, huomauttaa 

Järvenpää ym. Samalla kuviosta voidaan huomata yrityksen A:n kustannuslasken-

nan helppous, sillä yrityksellä on välittömiä kustannuksia suurin osa sen kokonais-

kustannuksista.   

2.4 Kustannuspaikkalaskenta 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 121) toteavat, että yrityksessä pienin toimintayksikkö 

tai vastuualue, jonka kustannuksia seurataan, on kustannuspaikka. Järvenpää ym. 

(2010, 90) kuitenkin tarkentavat, että muissa laskentamenetelmissä, esimerkiksi toi-

mintolaskennassa, toimintayksikkö voi olla pienempikin. Tomperi (2015, 188) esit-

tää, että kustannuspaikkalaskennassa tavoitteena on edesauttaa tarkkailemaan 

osaston tai muun alueen kustannuksia ja laskemaan suoritekohtaisia kustannuksia, 

yleiskustannuslisien määrittämisen avulla.  

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 121) toteavat, että kun yrityksessä jaetaan kustan-

nuspaikkoja, tulisi noudattaa seuraavia periaatteita:  

1. Jokaiselle kustannuspaikalle on määritettävä vastuuhenkilö. Ilman vas-

tuuta, kustannusten seuraus ei voi muodostua tehokkaaksi. 

2. Jokaisen kustannuspaikan toiminnan tulisi olla yhdenmukaista, jotta sen 

suoritusmäärä on mitattavissa yhdellä mittayksiköllä. Tällöin yleensä kus-

tannuspaikat jaetaan yksityiskohtaisemmin, jolla on merkitystä kahdessa 

mielessä. Ensinnäkin se mahdollistaa taloudellisen arvioinnin kustannus-

paikalle, kun kustannuksia voidaan verrata saman kauden aikaansaatuun 

suoritemäärään. Toisena tarkoituksena on helpottaa suoritekohtaista las-

kentaa. Kun kustannuspaikalla on yhtenäinen suoritusmitta, voi se toimia 

yleiskustannuslisän tai yleiskustannuskertoimen määritysperustana. 

Järvenpään ym. (2010, 91) esittää, että teollisessa valmistusyrityksessä kustannus-

paikat voisi jakaa seuraavalla tavalla: Yhteiset kustannuspaikat ovat tarkoitettu koko 

yritykselle, esim. vartiointi, lämpökeskus. Valmistuksen pääkustannuspaikat on tar-

koitettu esim. kokoonpanoon ja tuotteiden viimeistelyyn. Näitä kustannuspaikkoja 
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ovat esim. maalaamo, kokoonpano-osasto, hitsaamo jne. Valmistuksen apukustan-

nuspaikat eivät suoraan osallistu valmistukseen mutta tukee näitä toimintoja. Kus-

tannuspaikkoja voisi olla kunnossapito ja tuotesuunnittelu. Ainekustannuspaikat liit-

tyvät materiaalien ja aineiden hankkimis- ja varastointikuluihin. Hallinnon kustan-

nuspaikkoja voi olla talousjohto ja yleisjohto. Markkinoinnin kustannuspaikkoihin liit-

tyy kaikki markkinoinnin ja myynnin toiminnot. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kus-

tannuspaikat muodostuvat näistä toiminnoista. Järvenpään ym. mukaan riippuen 

yrityksen koosta, voi näitä kustannuspaikkoja yhdistellä keskenään tai hajaannuttaa 

entistä enemmän. 

2.5 Suoritekohtainen laskenta 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 126) kirjoittavat, että laskentatilanteita on paljon eri-

laisia, joten tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan ei ole olemassa vain yhtä oikeaa 

laskentatapaa. Tomperin (2015, 192) mukaan jos yrityksellä on vain yksi valmistet-

tava tuote, tai valmistettavat tuotteet valmistetaan samoin menetelmin ja samoista 

raaka-aineista, on kustannuslaskenta yksinkertaista. Hänen mukaan jakolaskenta 

ja lisäyslaskenta ovat tavallisimmat laskentatavat.  

2.5.1 Jakolaskenta 

Ikäheimo ym. (2011, 93) toteavat, että jos valmistusyritys valmistaa yhtä ainoaa tuo-

telajia, on kyseessä jatkuvasta joukkotuotannosta. Tähän tapaukseen soveltuu ja-

kolaskenta. Esimerkiksi Intel tarjoaa samaa prosessoria (kuten Pentium 4) jokaiselle 

asiakkaalleen, havainnollistavat Horngren, Datar ja Rajan (2012, 123). Jakolasken-

nassa oletetaan, että kaikki kustannukset riippuvat tuotantomäärästä toteaa Järven-

pää ym. (2010, 110).  

Esimerkki jakolaskennasta: 

Kokonaiskustannukset  100 000 € 

Valmistusmäärä  2 500 kpl 
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Yhden tuotteen kustannus: 100 000 € / 2 500 kpl = 40€/kpl 

Järvenpään ym. (2010, 110) mukaan jakolaskennan käytössä on omat haasteensa, 

jos yritys valmistaa useita samantyyppisiä tuotteita. Tällöin koko tuotantomäärä ei 

kuvaa luotettavasti aiheuttamisperiaatetta. Tällaisiin tilanteisiin kumminkin voidaan 

käyttää hyväksi ekvivalenssilaskentaa.  

2.5.2 Ekvivalenssilaskenta 

Järvenpään ym. (2010, 110) muiden mukaan ekvivalenssilaskentatapaa voidaan 

käyttää, kun yritys valmistaa erilaisia tuotteita mutta samanlaisella valmistusproses-

silla. Neilimon ja Uusi-Rauva (2005, 128) ehdottavat, että tuotteet voidaan erottaa 

toisistaan esimerkiksi koon tai valmistusajan mukaan. Ekvivalenssilaskenta perus-

tuu ekvivalenttilukuihin, tämä luku voi perustua esim. valmistusaikaan. Ekvivalens-

silaskennan tavoitteena on saada eri suoritteet yhteismitallisiksi, jonka jälkeen kus-

tannuslaskenta voidaan toteuttaa yksinkertaisesti jakolaskentaa hyödyntäen (Alhola 

& Lauslahti 2002, 199.) Alholan ja Lauslahden mukaan ekvivalenssilaskennassa on 

tärkeää, että ekvivalenssiluvut indikoivat tarpeeksi tarkasti suoritteiden kustannus-

ten aiheuttamissuhteita. Seuraavalla esimerkillä havainnollistetaan ekvivalenssilas-

kentaa: 

A Oy valmistaa B Oy:lle päätelaitteiden kuoria alihankkijana. Malleja on kolme kap-

paletta: A, B ja C. Seuraavat tiedot on selvillä: 

Raaka-aineet  24 000 € 

Työpalkat   15 600 € 

Muut kustannukset  12 000 € 

Muuttuvat kustannukset yhteensä 51 600 € 

 

Työpalkoista pintakäsittelyn osuus on 9 600 € 

 

Tuotemerkki Valmistusmäärä Pintakäsittelyaika/kpl 

A 2 000 kpl 8 min 

B 4 000 kpl 5 min 
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C 6 000 kpl 2 min 

Yhteensä 12 000 kpl  

 

Raaka-ainekustannukset voidaan jakaa tuotteille seuraavanlaisesti: 

Tuotemerkki Valmistusmäärä Kustannukset Kustannukset/kpl 

A 2 000 kpl 4 000 € 2 €/kpl 

B 4 000 kpl 8 000 € 2 €/kpl 

C 6 000 kpl 12 000 € 2 €/kpl 

Yhteensä 12 000 kpl 24 000 €  

 

Myös muut kustannukset voidaan jakaa suoraan tuotteille: 

Tuotemerkki Valmistusmäärä Työkustannukset Kustannukset/kpl 

A 2 000 kpl 1 000 € 0,50 €/kpl 

B 4 000 kpl 2 000 € 0,50 €/kpl 

C 6 000 kpl 3 000 € 0,50 €/kpl 

Yhteensä 12 000 kpl 6 000 €  

 

Pintakäsittelyn osalta suorajako ei onnistu, vaan siinä on käytettävä ekvivalenttilu-

kuna eri mallien vaatimaa käsittelyaikaa. Pintakäsittelyn työkustannukset ovat 9 600 

€, jotka voidaan jakaa seuraavanlaisesti: 

Tuote-

merkki 

Valmis-

tusmäärä 

Käsitte-

ly-

aika/kpl 

Mallin 

käsitte-

lyaika 

Kustan-

nus/osi-

tusluku 

Käsitte-

lykustan-

nukset 

Käsittely-

kustan-

nukset/kpl 

A 2 000 kpl 8 min 16 000 

min 1) 

0,20 3 200 € 2) 1,60 € 3) 

B 4 000 kpl 5 min  20 000 

min 

0,20 4 000 € 1,00 € 

C 6 000 kpl 2 min 12 000 

min 

0,20 2 400 € 0,40 € 

Yh-

teensä 

12 000 kpl  48 000 

min 

 9 600 €  

1) 2 000 kpl x 8 min = 16 000 min 

2) 9 600 € / 48 000 min = 0,20 -> 0,20 x 16 000 min = 3 200 € 
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3) 3 200 € / 2 000 kpl = 1,60 €/kpl 

 

Lopulta kustannukset per yksi tuote jakautuisivat seuraavanlaisesti: 

Tuotemerkki A B C 

Raaka-aineet 2,00 2,00 2,00 

Työpalkat 1,00 1,00 1,00 

Pintakäsittely-

kustannukset 

1,60 1,00 0,40 

Muut kustannuk-

set 

0,50 0,50 0,50 

Minimivalmistus-

arvo 

5,10 4,50 3,90 

 

2.5.3 Lisäyslaskenta 

Lisäyslaskentaa voidaan käyttää, silloin kun tuotteet ovat tilaustuotantoa tai tuotan-

toprosessi ei ole jatkuvaa. Tämän laskentatavan käyttäminen on luontevaa silloin 

kuin tuotteita valmistetaan yksittäin. (Pellinen 2006, 135─136.) Järvenpää ym. 

(2010, 113) huomauttavat vielä, että lisäyslaskentaa käytetään yleensä silloin kun 

jakolaskennan käyttö ei toimi. Lisäyslaskennassa kaikki kustannukset jaetaan välil-

lisiin ja välittömiin kustannuksiin (Järvenpää ym. 2010, 113). Tällöin välittömät kus-

tannukset kohdistetaan tuotteille suoraan ja välittömät kustannukset kohdistetaan 

yleiskustannuslisien avulla tuotteisiin. Yleiskustannuslisä saadaan, kun välilliset 

kustannukset jaetaan yleiskustannuslisän perusteella.  

Järvenpää ym. (2010, 114─116) huomauttavat, että lisäyslaskennassa niiden pe-

rusteiden miettiminen, joiden avulla välilliset kustannukset kohdistetaan tuotteille, 

on tärkeää. Haasteelliseksi tämän tehtävän tekee se, että yleensä kokonaiskustan-

nuksista merkittävä osa on välillisiä kustannuksia.  

Esimerkki yleiskustannuslisien laskenta lisäyslaskennassa: 
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Yrityksessä on päädytty kahteen vaihtoehtoiseen yleiskustannuslisään, jotka ovat 

konetuntilisä ja palkkalisä. Tiedossa on seuraavat asiat yrityksestä: 

Välilliset kustannukset   4 000 € 

Toteutuneet konetunnit   100 h 

Toteutuneet välittömät palkkakustannukset 5 000 € 

Konetuntilisä: Välilliset kustannukset jaetaan konetunneilla: 4 000 € / 100 h = 40 €/h. 

Eli jokaista työtuntia kohden syntyy 40 € välillisiä kustannuksia. 

Palkkalisä: Välilliset kustannukset jaetaan palkkakustannuksilla (1 000 € / 5 000 €) 

x 100% = 20%. Tämä tarkoittaa, että jokaista palkkakustannuseuroa kohden syntyy 

0,20 € välillisiä kustannuksia. 

Näin olemme saaneet selville yrityksen yleiskustannuslisät. Seuraavaksi esimerkki 

lisäyslaskennasta: 

Yrityksen yhdestä tuotteesta tiedetään seuraavaa: 

Välittömät kustannukset 

Raaka- aineet  70 € /kpl 

Palkkakustannukset  80 €/kpl 

Konetunteja   1 h/kpl  

 

Tällöin yhden tuotteen kustannukset ovat seuraavat: 

   € (konetuntilisä) € (palkkalisä) 

Välittömät kustannukset  150  150 

Välilliset kustannukset  40 (1 h x 40 €/h) 16 (80 € x 20%) 

Kustannukset yhteensä  200  166 

 

Tämä laskelma osoittaa, kuinka yleiskustannuslisien valinta vaikuttaa tuotekohtai-

seen kustannuslaskelmaan.  
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2.6 Kustannuslaskentajärjestelmä 

Cohenin ja Kaimenakin (2011, 10) mukaan kustannuslaskentajärjestelmässä on 

neljä ulottuvuutta: kustannusinformaation yksityiskohtaisuus, järjestelmän kyky pur-

kaa kustannukset käyttäytymisen mukaan, kuinka pitkälle eroavaisuudet on laskettu 

ja kuinka usein kustannusinformaatiota tarjotaan käyttäjille.  

Tolvasen (2006, 16) mukaan kustannuslaskentajärjestelmät, jotka on rakennettu or-

ganisaation johdolle, perustuvat oletuksiin kustannusten ja toimintaprosessien käyt-

täytymisestä sekä laskelmien tarkoituksesta. Kun puhutaan kustannusjärjestelmien 

vaatimuksista, nousee esiin seuraavat seikat: tehokkuus, nopeus, joustavuus ja 

käyttäjäystävällisyys (Riistama & Jyrkkiö 1999, 390–32). Abernethy ym. (2001, 264) 

toteavat, että kustannuslaskentajärjestelmän hienoistuneisuutta voidaan arvioida 

kolmesta eri näkökulmasta: kustannuspaikkojen määrän (monta vs. yksi), kustan-

nuspaikkojen muodon (vastuupohjainen vs. toimintopohjainen) ja kustannuspaikko-

jen tyypin (hierarkkinen vs. ei-hierarkkinen) kannalta. Hienostuneessa kustannus-

laskentajärjestelmässä kustannukset jaetaan usealle kustannuspaikalle, jotka ovat 

hierarkkisessa järjestyksessä ja siinä on paljon hierarkkisia kustannusajureita (toi-

mintolaskenta) (Abernethy ym.). Kustannuslaskentajärjestelmä on yksi osa lasken-

tajärjestelmää, johon kuuluu kaikki ne järjestelmät, joilla käsitellään taloudellista tie-

toa, toteavat Abernethy ym. 

2.7 Yhteenveto 

Tässä luvussa tutustuttiin sellaisiin kustannuslaskennan käsitteisiin, jotka ovat vält-

tämättömiä sen käyttämisessä. Tärkeimpiä käsitteitä olivat muuttuvat ja kiinteät kus-

tannukset, sekä välittömät ja välilliset kustannukset. Muuttuvat kustannukset ovat 

sellaisia kustannuksia, että niiden määrä vaihtelee samassa suhteessa kuin valmis-

tusmäärä kasvaa tai pienenee. Kiinteät kustannukset ovat aina samat riippumatta 

valmistusmäärästä; näitä kustannuksia voi olla esimerkiksi kiinteistön vuokra. Välil-

liset kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joita on vaikea kohdistaa laskenta-

kohteelle. Välillisiä kustannuksia voi olla mm. ylläpito- ja markkinointikulut. Välittö-

mät kustannukset ovat helpompia kohdistaa laskentakohteille. Näitä kustannuksia 
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voivat olla mm. raaka-ainekustannukset. Yleensä välillisiä kustannuksia on raha-

määräisesti enemmän mitä välittömiä kustannuksia. Tämä aiheuttaa kustannuslas-

kennalle omia haasteitta, mutta samalla korostaa sen tärkeyttä. 

Kustannuspaikkalaskennan tavoitteena on tarkastella tietyn osaston kustannuksia. 

Tällöin voidaan seurata yrityksen jokaisen osa-alueen kustannuksia erillään toisis-

taan ja näin ollen, jos kannattavuudessa tulee eroja, voidaan se paikantaa osastoon 

helpommin. Kustannuspaikkoja voi olla esimerkiksi hallinto, valmistus, huolto ja pro-

jektit. Tällöin hallintoon jaettaisiin kaikki hallintoon liittyvät kustannukset, kuten joh-

don palkka, atk-ohjelmat jne. Valmistukseen voitaisiin jakaa kaikki valmistuksesta 

aiheutuvat kustannukset, jotka voivat olla erilaisia osia, joita tarvitaan valmiiseen 

tuotteeseen. Huoltoon voi jakaa kaikki sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat esi-

merkiksi tuotantovälineiden huollosta. Projektien alle voidaan jakaa kaikki kulut, 

jotka syntyvät näiden projektien toteuttamisesta (esim. projektista syntyvät palkat). 

Kustannuspaikkoja voidaan vielä tarkentaa apukustannuspaikoilla, jotka näin ollen 

ovat tietyn kustannuspaikan alla, esimerkiksi valmistuksen apukustannuspaikkoja 

voisi olla tuotesuunnittelu.  

Kustannuslaskennan tavallisimpia laskentatapoja ovat jakolaskenta ja lisäyslas-

kenta. Jakolaskentaa on helppo toteuttaa silloin, jos yritys tuottaa vain yhdenlaista 

tuotelajia, eli samaa tuotelajia tarjotaan kaikille asiakkaille. Haasteita kuitenkin syn-

tyy heti, jos yritys valmistaa useampaa tuotetta. Tällöin kuitenkin voidaan käyttää 

ekvivalenssilaskentaa. Lisäyslaskennassa kaikki kustannukset jaetaan välillisiin ja 

välittömiin kustannuksiin, jotka sitten jaetaan tuotteille yleiskustannuslisien avulla. 

Tässä laskentatavassa korostuu niiden perusteiden päätös, joilla välilliset kustan-

nukset jaetaan tuotteille. 

Toimiva kustannuslaskentajärjestelmä on yrityksille tärkeää. Kustannuslaskentajär-

jestelmän voi toteuttaa usealla eri tavalla, riippuen yrityksen tarpeista. Mitä hienos-

tuneempi järjestelmä, sitä enemmän siitä saadaan hyötyä irti. Yritysten pitääkin löy-

tää itselleen se kriittinen piste, jossa kustannuslaskentajärjestelmä tekee kaiken tar-

vittavan. Jos yrityksen toiminta on yksinkertaista, ei ole tarvetta kovin hienostuneelle 

kustannuslaskentajärjestelmälle.  
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3 TOIMINTOLASKENTA 

Tässä kappaleessa yleensäkin käydään läpi mitä toimintolaskenta on. Kappale aloi-

tetaan käsittelemällä toimintolaskennan taustaa, josta siirrytään perehtymään toi-

mintolaskennan perusajatukseen, jossa käy ilmi myös, miten toimintolaskenta eroaa 

perinteistä kustannuslaskennasta. Tämän jälkeen tutustutaan seuraaviin termeihin: 

toiminto ja toimintoanalyysi, resurssi ja resurssiajuri ja toimintoajuri. Näistä on omat 

kappaleet, jossa avataan näiden termien tarkoitus ja merkitys toimintolaskennassa. 

Viimeisenä tässä kappaleessa käydään läpi, miten toimintolaskenta otetaan käyt-

töön. Tätä on kuvattu vaiheittain omilla otsikoilla. 

3.1 Toimintolaskennan taustaa 

Toimintolaskenta ei ole sinänsä mikään uusi keksintö. Samankaltaisia ajatuksia 

pohdittiin jo 1900- luvun alussa yhdysvaltalaisessa autoteollisuudessa. Suomeen 

toimintolaskennan perusajatukset rantautuivat 1970- luvulla (Alhola 2008, 15.) Kui-

tenkin vasta 1980- luvulla alettiin puhumaan toimintolaskennasta (Hall & McPeak 

2011, 11.) Alholan mukaan jotkut ovat nähneet toimintolaskennan perinteisen kus-

tannuslaskennan kilpailijana, joka ei kuitenkaan hänen mukaan pidä paikkaansa. 

Hän tarkentaa, että tarkoituksena on selvittää ”oikeat” kustannukset. 

Turneyn (2002, 61) mukaan perinteiset kustannuslaskentajärjestelmät toimivat huo-

nosti ja ovat jopa vaarallisia yrityksen toiminnalle. Nämä järjestelmät saattavat ai-

heuttaa yrityksen hinnoittelemaan tuotteensa väärin, myymään vääriä tuotteita tai 

kehittämään vääriä toimintoja, jatkaa Turney. 

Rasiahin (2011, 84) mukaan yleisesti ottaen kaikki kustannuslaskentajärjestelmät 

ovat informaatiojärjestelmiä. Kustannuslaskentajärjestelmät tarvitsevat tietynlaista 

informaatiota työtunneista ja tuotantomääristä, ollakseen hyödykkäitä.  

Toimintolaskenta (activity-based costing, ABC) on kustannuslaskentajärjestelmistä 

se, joka noudattaa parhaiten aiheuttamisperiaatetta yleiskustannusten kohdistami-

sessa. Toimintolaskennassa resurssien kuluttamista seurataan toiminnoittain, joista 
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syntyvät kustannukset voidaan jakaa eri laskentakohteille, käyttämällä erilaisia kus-

tannusajureita. Resurssiajureiden tarkoituksena on kohdentaa kustannukset mah-

dollisimman tarkasti oikeille toiminnoille. Tämä vaihe tarkoittaa sitä, että resurssi-

kustannukset jaetaan aluksi resurssiajureiden mukaan toimintoihin, resurssiajureita 

voi olla esim. ajankäyttö, kulutus tai matka. Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan 

lopulliselle laskentakohteelle kustannusajureiden avulla. (Järvenpää ym. 2010, 

128.)  

Hall ja McPeak (2011, 11) ehdottavat kolme eroavaisuutta toimintolaskennan ja pe-

rinteisen kustannuslaskennan välille: 

1) Perinteinen kustannuslaskenta on rakennesuuntautunut, kun taas toiminto-

laskenta prosessisuuntautunut 

2) Perinteisessä kustannuslaskennassa käytetään määrään perustuvaa jako-

menettelyä ja toimintolaskennassa käytetään ajureita, joilla kustannukset oh-

jataan oikeille laskentakohteille 

3)  Perinteisessä kustannuslaskennassa oletetaan, että tuotteet kuluttavat re-

sursseja, kun toimintolaskennassa oletetaan, että tuotteet kuluttavat toimin-

toja. Tästä johtuen perinteisessä kustannuslaskennassa ei voida arvioida si-

säistä tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta. 

Alussa toimintolaskennan käyttöönotto oli hidasta, sen uudenlaisen lähestymista-

van vuoksi ja sen suurien käyttöönotto- ja ylläpitokustannusten takia, verrattuna pe-

rinteiseen kustannuslaskentaan. Vielä nykyäänkin yritykset käyttävät pitkälti perin-

teistä kustannuslaskentaa (Hall & McPeak 2011, 11.) 

Toimintolaskenta liitetään monesti toimintojohtamiseen. Toimintojohtamisessa suo-

rituskyvyn mittaaminen ja tehostaminen ovat keskiössä. Tähän toimintolaskenta 

tuottaa tarvittavat mittarit tavoitteiden asettamiseen sekä seurantaan jälkikäteen. 

(Vilkkumaa 2005, 200.) Seuraavassa kuviossa näkyy toimintolaskennan ja -johta-

misen välinen yhteys. 
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Kuvio 2. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen välinen yhteys (Vilkkumaa 2005, 
200). 
 

Kuviosta käy ilmi, että toimintolaskenta on vain tapa, jolla kohdistetaan kustannuk-

sia toimintojen kautta laskentakohteille. Prosessiajattelussa voimavarojen käyttö 

saa aikaan prosesseja ja toimintoja, joiden tehokkuutta, suorituskykyä ja tuotta-

vuutta on osattava mitata. Käytetyt voimavarat kohdistetaan toimintolaskennan 

avulla toimintojen kautta laskentakohteille, ja samalla tuottaa suorituskyvyn mittaa-

misen apuvälineitä. (Vilkkumaa 2005, 200.) 

Vilkkumaa (2005, 200) listaa toimintolaskennan hyviksi puoliksi seuraavat asiat: 

- Parantunut tarkkuus tuotteen/palvelun hinnoittelussa tai tarkempi tieto tuot-

teen/palvelun kustannuksista. 

- Eri vaihtoehtojen arvottaminen helpottuu toimintojen tarkastelulla, koska sil-

loin nähdään toiminnon kokonaiskustannukset. 

- Kun yrityksen tekemisprosessi jaetaan toimintoihin, voidaan keskittyä strate-

gisen tekemisen kannalta oikeanlaiseen tekemiseen. 
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- Tietyn toiminnon tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta avaavat ovet 

jatkuvaan kehittämiseen sekä määrällisesti että laadullisesti. 

- Oikeanlainen määrittäminen toiminnoille sekä kustannusten toimintojenmu-

kainen kohdistaminen tuottaa kustannustehokkaasti tietoa sekä tietojärjes-

telmä toimii kustannustehokkaasti. 

- Toimintojen määrittämiset tekemisen mukaan ja kustannusten tämänmukai-

nen kohdistaminen tekee tietojärjestelmästä ymmärrettävän. Toimijat voivat 

ymmärtää sellaista tietojärjestelmää, joka on niiden mukaiset. 

- Toimintolaskennan avulla voidaan seurata tuotetta/palvelua koko sen elin-

kaaren, tuote- ja palvelukustannustiedon näkökulmasta. Kun kustannuskoh-

distaminen ja toiminto toteutetaan tässä suhteessa oikein, voi yritys mahdol-

lisesti ottaa huomioon sellaiset tuotteesta/palvelusta syntyvät kustannukset, 

joita perinteinen kustannuslaskenta ei ota huomioon. 

Nämä hyödyt kannattaa ottaa huomioon, kun selvitetään toimintolaskennan hyödyn-

tämistä. Tulee huomioida, että osa näistä hyödyistä toteutuu itsestään, kun toimin-

tolaskentaa otetaan huomioon. Pitää kuitenkin huomata myös se, että osa näistä 

hyödyistä esiintyy perinteisessäkin kustannuslaskennassa, jos ne osataan liittää tie-

tojärjestelmään. (Vilkkumaa 2005, 201.) 

3.2 Toimintolaskennan perusajatus 

Toimintolaskennassa tarkastellaan kustannuksia toiminnoittain. Toimintoja ovat esi-

merkiksi tarjouksen laadinta, asiakaskäynti, projektisuunnittelu, tilauksen vastaan-

otto, laskutus ja perintä. (Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti 1995, 19.) 

Kuviossa 5 esitetään toimintolaskennan keskeiset käsitteet ja perusidea. 
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Kuvio 3. Toimintolaskennan kustannusten kohdentaminen (Järvenpää ym. 2010, 
128). 
   

Kuviosta 5 käy ilmi, että ensimmäisenä resurssiajurit kohdistavat kustannukset toi-

minnoille, nämä ovat ensimmäisen tason kohdistustekijöitä, jotka tavallisesti kohdis-

tetaan kulutuksen tai ajankäytön mukaan toiminnoille. Tämän jälkeen toimintojen 

suorittamisesta aiheutuvat kustannukset kohdistetaan kustannusajurien avulla lo-

pulliselle laskentakohteelle. (Järvenpää ym. 2010, 128–129.) 

Hopp ja Spearman (2011, 223) esittää kirjassaan seuraavanlaisen esimerkin toimin-

tolaskennasta: 

Tuotantoyhtiö valmistaa tuotetta A ja B. Tuotetta A myydään 6 000 kpl kuukaudessa 

ja tuotetta B 3 000 kpl. Yleiskustannukset ovat yhteensä 250 000$ kuukaudessa. 

Tehdas on käynnissä 5 000 tuntia kuukaudessa, joista molempiin tuotteisiin käyte-

tään 2 500 tuntia. Perinteisessä kustannuslaskennassa jaetaan yleiskustannukset 

molemmille tuotteille tasan, koska molempiin käytetään yhtä paljon aikaa. Tällöin 

tuotteen A yksikkökustannukseksi saataisiin 20,83$ (250 000$ / 5 000h x 2 500h / 

6 000 kpl). Tuotteen B vastaava kustannus olisi 41,67$ (250 000$ / 5 000h x 2 500h/ 

3 000 kpl).  
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Jos käytämme toimintolaskelmaa, tuotteiden yksikkökustannukset eivät ole samat 

kuin perinteisessä kustannuslaskennassa. Ensimmäisenä oletetaan, että kohden-

namme yleiskustannukset seuraavanlaisesti seuraaville toiminnoille: Hankintakulut 

50 000$, valmistus 65 000$, toimitus 35 000$ ja myynti 100 000$. Hankintakuluihin 

resurssiajurina käytetään tilausten määrä (900), valmistukseen konetuntien määrä 

(5 000h), toimitukseen toimitettujen tuotteiden määrä (9 000 kpl) ja myynteihin 

myyntipuheluiden määrä (600 kpl). Taulukosta numero 2 käy ilmi, miten nämä kus-

tannukset jakautuvat. 

Taulukko 2. Calculations for ABC Example (Hopp & Spearman, 2011, 223). 
Kategoria Hankinta Valmistus Toimitus Myynti Yhteensä 

Kokonaiskulut 50 000$ 65 000€ 35 000$ 100 000$ 250 000$ 

Käytetyt yksiköt A 600 2 500 6 000 400  

Käytetyt yksiköt B 300 2 500 3 000 200  

Yksikkökustan-

nukset 

55,56$1) 13,00$ 3,89$ 166,67$  

Yhteensä A 33 336$2) 32 500$ 23 333$ 66 667$ 155 836$ 

Yhteensä B 16 664$ 32 500$ 11 667$ 33 333$ 94 164$ 

Yksikkökustan-

nukset A 

5,56$3) 5,42€ 3,89$ 11,11$ 25,97$ 

Yksikkökustan-

nukset B 

5,56$ 10,83$ 3,89$ 11,11$ 31,39$ 

1) 50 000$ / 900 = 55,56$ 2) 55,56$ x 600 = 33 336$ 3) 33 336$ / 6 000 kpl = 5,56$ 

Vaikkakin tuotteella B on vieläkin korkeammat kustannukset kuin Tuotteella A, on 

ero pienentynyt huomattavasti verrattuna perinteisen kustannuslaskennan tulok-

seen. Tämä johtuu siitä, että toimintolaskenta tunnistaa sen, että tuotteeseen A on 

käytetty enemmän yrityksen resursseja (raaka-ainehankinnasta johtuneet kustan-

nukset, toimituskulut ja myyntikulut). Toimintolaskennan ansiosta yritys huomaa, 

ettei tuote A ole niin kannattava ja tuote B niin ei-kannattava, kuin perinteinen kus-

tannuslaskenta antaa ymmärtää. (Hopp & Spearman 2011, 223.) 
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3.3 Toiminnot ja toimintoanalyysi 

Toimintolaskennan käyttöönotossa ensimmäisenä vaiheena on tehdä toimintoana-

lyysi. Sen tehtävänä on määrittää toiminnot ja tunnistaa niiden väliset suhteet. (Jär-

venpää ym. 2010, 132.) Vilkkumaan (2005, 207) mukaan organisaation tulee valita 

sellaiset toiminnot, jotka ovat merkittäviä ja olennaisia pitkän aikavälin strategian 

toteutuksessa.  

Lumijärvi ym. (1995, 31) huomauttavat, että kustannuspaikkoja ei käytetä toiminto-

laskennassa sen takia koska kustannuspaikat muuttuvat organisaation muuttuessa. 

Yrityksessä toiminnot ovat niitä, mitkä voi nähdä katsomalla sitä, mitä työntekijät 

tekevät. Toiminnot voivat olla mm. asiakasneuvonta, tilausten vastaanotto, puhelin-

myynti, hinnoittelu, tarjouslaskenta ja laskutus. (mts., 32.) 

3.4 Resurssit ja resurssiajurit 

Erilaisilla yrityksillä on erialaisia resursseja (voimavaroja), näitä resursseja ovat mm. 

toimitilat, henkilöstö, koneet ja laitteet. Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi 

toiminnot kuluttavat resursseja. (Ahola 2008, 43.) Resurssiajureina voidaan käyttää 

esim. ajankäyttöä tai neliömäärää (Eskola & Mäntysaari 2006, 74). 

Resurssiajurit näyttävät kuinka paljon resursseja yksi toiminto on kuluttanut (Zhu, 

1999, 52). Resurssien kuluminen on suorassa yhteydessä rahan käyttöön. Tarkat 

summat saadaan selville esimerkiksi pääkirjanpidon tileiltä. Esim. palkkatilin loppu-

summa on 100 000 euroa ja siitä tiedetään, että sillä summalla on aikaansaatu vas-

taanotto-, varastointi- ja lähettämistoiminto, jaetaan palkkatilin summa mainittujen 

toimintojen kesken, siinä suhteessa kuinka paljon aikaa jokaiseen toimintoon on ku-

lunut. Esim. aikaa on kulunut seuraavanlaisesti: vastaanotto 20%, varastointi 35% 

ja lähettäminen 45%. Näin ollen saadaan jokaisen toiminnon kustannukset laskettua 

helposti: vastaanottoon on kulunut 20 000 euroa, varastointiin 35 000 euroa ja lä-

hettämiseen 45 000 euroa. Yksinkertaisuudessaan resurssiajuri on siis yhdistävä 

linkki resurssien ja toimintojen välillä. (Ahola 2008, 43–45.)  
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3.5 Toimintoajurit 

Toimintoajureilla kohdistetaan toiminnosta syntyneet kustannukset laskentakoh-

teille. Toimintoajurit ovat niitä tekijöitä, jotka suoraan vaikuttavat toiminnon suoritus-

tiheyteen ja siihen, että suoritetaanko yleensäkin koko toimintoa (Alhola 2008, 47–

48). Toimintoajurien lisäksi organisaatio voi ottaa käyttöön yksikköajureita. Yksikkö-

ajureiden käyttöönottoon voi olla useita syitä, kuten pystytään näkemään saman 

toimintoryhmän eri toimintojen kustannuseroja. (mts., 48.) 

 Taulukossa 3 on esitelty erilaisia toimintoja ja niihin sopivia kustannusajureita. Jo-

kaisen kustannusajurin arvo saadaan, kun jaetaan kyseisen toiminnon kustannuk-

set sen kustannusajurin määrällä. Kustannusajureina voidaan käyttää työtuntien lu-

kumäärää, koneaikaa, tilausten lukumäärää, laskujen lukumäärää, tilausrivien luku-

määrää, käyntien lukumäärää jne. Tyypillisesti varastoinnissa käytetään tuotteen 

käyttämä pinta-alaa, kuitenkin tässä taulukossa tuotteesta syntyvien varastoon siirto 

ja varastointi kustannukset kohdistetaan varastolavojen määrän mukaan. (Järven-

pää ym. 2010, 139.) Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu kustannusajurien 

yksikköhinnan laskentaa. 

Taulukko 3. Kustannusajurien yksikköhinnan laskenta (Järvenpää ym. 2010, 138). 

Toiminto Kustannusajuri Toiminnon kus-
tannus (€) 

Kustannusajuri 
(lkm) 

Kustannus/ 
ajuri 

Valmistus koneaika (h) 300 000 5 000 60,00 

Tuotetarkastuk-
set 

tarkastuksen 
kesto (h) 

55 000 3 000 18,33 

Tuotteiden 
siirto varastoon 

lavojen lkm 120 000 8 000 15,00 

Varastointi varastolavojen 
lkm 

280 000 12 000 23,33 

Myyntitilausten 
vastaanotto 

tilausten lkm 30 000 90 000 0,33 

Reskontran 
hoito 

laskujen lkm 25 000 140 000 0,18 

Tuotteiden lä-
hettäminen 

tilausrivien lkm 130 000 260 000 0,50 

Asiakaskäynnit käyntien lkm 200 000 1 500 133,33 

  1 140 000   
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3.6 Toimintolaskennan käyttöönotto 

Alholan (2008, 91) mukaan yleensä toimintolaskennan käyttöönotto organisaatiossa 

on pitkäaikainen kehittämisprosessi. Tämä prosessi vaatii valmistelutoimia ja koe-

laskentakierroksia. Alholan mukaan toimintolaskennan käyttöönottoprosessin tulisi 

lähteä liikkeelle suunnittelusta ja tavoitteenasettelusta. Alhola (s. 92) ehdottaa seu-

raavanlaista etenemistä toimintolaskennan käyttöönottoprosessissa: 

– Tavoitteenasettelu/valmistelu: tässä vaiheessa projektille päätetään ta-

voite, selvitetään tarve ja mitä tietoa tarvitaan 

– Tiiminmuodostus: päätetään tiimin jäsenet ja sille vetäjä 

– Projektisuunnitelma: aikataulutetaan käyttöönotto 

– Toimintoanalyysi: mietitään seuraavia asioita: mitä ihmiset tekevät? Millai-

sia toimintoketjuja on? Tuottavatko toiminnot lisäarvoa? Tehdäänkö lisä-

arvoa tuottamattomia toimintoja? Eli päätetään toiminnot 

– Kustannusajurien määritys: päätetään resurssi- ja toimintoajurit, selvite-

tään kustannusten syyt ja mistä toiminnoista syntyvät kustannukset 

– Toimintopohjaisten kustannusten laskeminen: tässä vaiheessa selvitetään 

vastaukset seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat toimintojen kustannukset? 

Mikä on tuotteen/palvelun kustannus? Millainen on kustannusrakenne? 

– Laskentatietojen hyväksikäyttö/toimenpiteet: mitä ja miten toimintoja/toi-

mintoketjuja tulee muuttaa? Miten kustannustehokkuutta voidaan paran-

taa? Laajennetaanko projekti koko organisaatioon? 

 

3.6.1 Valmistelu 

Lumijärven ym. (1995, 24) mukaan valmisteluvaiheessa organisaation, joka ottaa 

toimintolaskentaa käyttöön tulisi päättää mikä toimintolaskennan tavoite ja laajuus 

on sekä mitä sillä halutaan saada aikaan. Kun käyttöönottoprojektille asetetaan ta-

voitetta, tulee ottaa huomioon se, ettei uuden tiedon tuottaminen tulee sen tuotta-

maan hyötyyn nähden suhteettoman kalliiksi, lisää Lumijärvi ym. (s. 25). Kun ky-

seessä on monituote- tai monipalveluyritys, on mahdotonta saada kustannukset 

kohdistettua täysin oikein (Lumijärvi ym. s. 25). 
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Turney (2002, 257) muistuttaa, että toimintolaskennan käyttöönoton valmisteluvai-

heessa tulisi selvittää mistä kaikki tarvittavat tiedot käyttöönottoa varten saadaan. 

Toimintolaskennan päätietoja löytyy kolmesta eri paikasta: pääkirjan tileiltä, työtä 

suorittavilta työntekijöiltä ja yrityksen tietojärjestelmästä. Pääkirjan tileiltä saadaan 

selville tiettyjen resurssien kustannukset. Työntekijöiltä saadaan tietoa siitä, mitä 

toiminnot ovat ja paljonko ne käyttävät resursseja. Yrityksen tietojärjestelmästä voi-

daan löytää kohdistustekijöistä ja kustannusobjekteista. (Turney, s. 257.) 

Valmisteluvaiheessa tulisi myös aikatauluttaa käyttöönottoprojekti. Tämä aikataulu 

voidaan rakentaa tavoitteiden pohjalta. Toimintolaskennan käyttöönottoprojektia ei 

kannata venyttää liian pitkäksi, sillä vaarana on se, että projekti ei koskaan valmistu. 

(Lumijärvi ym. 1995, 27–28.) 

3.6.2 Toimintoanalyysi 

Alholan (2008, 93) mukaan toimintoanalyysi on työkalu, jonka avulla voidaan selvit-

tää yrityksen toiminnot, miten nämä toiminnot liittyvät toisiinsa, mikä on niiden lisä-

arvo ja mitä toimintojen suorittaminen maksaa. Toimintoanalyysissa lähdetään liik-

keelle toimintojen kartoittamisesta; tässä vaiheessa voidaan selvittää esimerkiksi ne 

kymmenen toimintoa, jotka kuluttavat eniten organisaation resursseja. Toimintoana-

lyysissä selviää minne yrityksen resurssit kuluvat ja siinä kartoitetaan myös toimin-

toketjuja. Toiminnoista muodostuva kokonaisuus on toimintoketju. Toimintoanalyy-

siä tehdessä on tärkeää pitäytyä toimintojen selvittämisessä. Toiminto tulee olla sel-

keästi rajattavissa muista toiminnoista. Toiminnolle voidaan määritellä suorite, jonka 

se tuottaa. Jotta toiminto saa tämän suoritteen tuotettua, kuluttaa se resursseja, 

josta syntyy kustannuksia. (Alhola 2008, 93–95.) Alhola (s. 96–96) kertoo, että seu-

raavanlaisia kysymyksiä voi käyttää hyväksi toimintojen määrittämiseksi: 

– Toiminnon kuvaus (toiminnon nimi?) 

– Toiminnon vastuuhenkilö? 

– Mitä toiminto tuottaa? 

– Mitä lisäarvoa toiminto tuottaa asiakkaalle? 

– Ketkä osallistuu tämän toiminnon suorittamiseen? (Nimi ja kuinka paljon 

aikaa nämä henkilöt käyttävät toimintoon) 
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– Mitä muita resursseja toiminnon suorittaminen edellyttää henkilöresurs-

sien lisäksi ja kuinka paljon? (Tilat, koneet ja laitteet) 

– Mikä on kyseistä toimintoa edeltävä toiminto ja sitä seuraava toiminto? 

– Mitä muuta halutaan sanoa? 

 

Alhola (2008, 93) listaa seuraavat asiat, jotka selvitetään toimintoanalyysissä: 

 

– Mistä toiminnon suorittamistiheys riippuu 

– Miksi toiminto kuluttaa paljon resursseja 

– Miten toiminnot liittyvät toisiinsa 

– Mikä laukaisee toiminnon 

– Missä tarvittava tieto on saatavilla toiminnon suorittamiseksi 

– Mitä ovat edelliset toiminnot toimintoketjussa 

– Mitä muita toimintoja yksittäinen toiminto aiheuttaa 

– Kuka tarvitsee juuri sen toiminnon tuotosta 

3.6.3 Kustannusajureiden määrittäminen 

Kuten aikaisemmin todettu kustannusajureita on kahdenlaisia: 1. tason resurssiaju-

rit sekä 2. tason kustannusajurit. Ensimmäisessä tasossa kustannuspaikkojen kus-

tannukset kohdistetaan ajurien avulla toiminnoille. Toisessa tasossa toiminnoista 

syntyvät kustannukset kohdistetaan laskentakohteille, esim. tuotteelle/palvelulle. 

Toisen tason kustannusajurit voidaan jakaa kahteen alaluokkaan: laskenta-ajurit ja 

toimintoajurit. Laskenta-ajurit mittaavat kuinka usein yksittäinen toiminto tehdään. 

Toimintoajurit ovat todellisia kustannusajureita. Toimintoajurit kuvaavat sitä, mitkä 

asiat vaikuttavat toiminnon laajuuteen ja mitkä tekijät aiheuttavat toiminnolle kustan-

nuksia. Nämä tiedot kertovat mihin asioihin pitää keskittyä, jos halutaan vaikuttaa 

kustannuksiin. (Lumijärvi ym. 1995, 54.) 

Kun kustannusajureita määritetään toiminnoille, tulee ymmärtää, miksi toiminto teh-

dään ja mistä se aiheutuu. Kustannusajurit tuottavat useimmiten eniten päänvaivaa, 

kun rakennetaan toimintolaskentamallia, vaikkakin niiden kartoitus on selkää. Haas-

tatteluiden avulla saadaan parhaiten selville kutakin toimintoa kuvaava toiminto- ja 
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laskenta-ajuri. Haastattelussa kartoitetaan haastateltavien henkilöiden suorittamat 

toiminnot. (Lumijärvi ym. 1995, 57.) Lumijärvi ym. (s. 58) ehdottaa seuraavanlaisia 

kysymyksiä ajurien selvittämiseksi: 

– Kuinka usein toimintoa suoritetaan? 

– Mikä aiheuttaa toiminnon suorittamisen? 

– Mistä tekijöistä toiminnon suorittaminen riippuu? 

– Mihin toiminnon suorittaminen kohdistuu? 

Ajureita valittaessa on tärkeää saada jokainen laskentatietojen hyväksikäyttäjä si-

toutumaan kyseiseen laskentamalliin, kun sovitaan kohdistamisperiaatteita, lisää 

Lumijärvi ym. (1995, 58). 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä erilaisista kustannusten kohdistamismah-

dollisuuksista: 

Taulukko 4. Esimerkkejä kustannusten kohdistamismahdollisuuksista (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005 156–157). 

Konekustannukset Konetunnit 

Tuotannon volyymi 

Laskutus Laskujen lukumäärä 

 

Työnjohto 

Työntekijöiden lukumäärä 

Välittömien työtuntien määrä 

Nimikkeiden lukumäärä 

Konetunnit 

 

Ostotoiminta 

Materiaalikustannukset 

Ostotilausten lukumäärä 

Ostolaskujen lukumäärä 

 

Laadunvarmistus 

Tuotantoerien lukumäärä 

Tarkastusten lukumäärä 

Havaittujen virheiden lukumäärä 

 

 

Tuotanto 

Tuotantoerien lukumäärä 

Myyntitilausten lukumäärä 

Myytävien tuotteiden lukumäärä 

Välittömät työtunnit 

Konetunnit 
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3.6.4 Toimintoperusteisten kustannusten laskeminen 

Kun toimintoanalyysi on suoritettu, saadaan koko organisaation kattavat kohdistus-

kuviot. Kun tämän perusteella aletaan kohdistamaan kustannuksia, tulee ensin 

määrittää tarkasteltavat kustannukset. Yleensä kun tämä tehdään ensimmäisen 

kerran, käytetään esim. edellisen tilikauden toteutuneita kustannuksia. Tämä johtuu 

siitä, että tulokset olisivat paremmin ymmärrettävissä. (Lumijärvi ym. 1995, 66.) 

Perinteisesti kustannukset rekisteröidään ja raportoidaan kustannuslajeittain. Kus-

tannukset ovat saatavilla osastokohtaisista kustannuspaikkaraporteista. Tulee kui-

tenkin ottaa huomioon, ettei kaikkia kustannuksia saada näistä raporteista selville. 

Kustannusraportit vaativat lähes aina esikättelyä ennen kuin voidaan laskea toimin-

tokustannuksia niiden perusteella. (Lumijärvi ym. 1995, 67.) 

Kustannukset kohdistetaan suoraan toiminnoille arvion tai aiheuttamisen perus-

teella. Kustannukset on mahdollista kohdistaa suoraan toiminnoille, jos se on ole-

massa yksiselitteinen kulutuksen kertova kohdistusperuste (esim. mainoskustan-

nukset). Toisena vaihtoehtona on selvittää erillisanalyysillä aiheuttamisperusteinen 

resurssikulutus. Tätä tapaa käytetään mm. henkilösidonnaisten kustannusten 

kanssa. (Lumijärvi ym. 1995, 67.) 

3.6.5 Laskentatietojen hyväksikäyttö 

Toimintolaskenta hyväksikäyttäen saadaan tietoa toiminnoista ja laskentakohteista, 

sekä niiden kustannuksista ja kohdistamisesta. Sellaisiin kustannuksiin voidaan vai-

kuttaa, joiden aiheutumissyyt ovat tiedossa. (Lumijärvi ym. 1995, 88.) 

Lumijärvi ym. (1995, 89) listaavat seuraavat tilanteet, joissa voidaan käyttää hyväksi 

toimintoperusteisia tietoja ja laskelmia: 

– Tuotetta/palvelua/projektia/asiakasta koskevat päätökset 

– Toimintoketjujen uudelleensuunnittelu ja analysointi 

– Benchmarking 

– Budjetointi 
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4 HINNOITTELU 

Tässä kappaleessa kerrotaan hinnoittelusta. Tehokkaan ja oikeanlaisen hinnoittelun 

avulla saadaan enemmän irti kustannuslaskennasta, joten hinnoittelu on tärkeä osa 

toimivaa liiketoimintaa. Tämän kappaleen alussa kerrotaan hinnoittelun merkityk-

sestä, jonka jälkeen käydään läpi erilaisia hinnoittelustrategioita. Tämän jälkeen 

käydään läpi hinnoittelumenetelmät ja minkälainen rooli kustannuslaskennalla on 

hinnoittelussa. Kappaleen lopussa on yhteenveto kappaleen keskeisimmistä asi-

oista 

4.1 Hinnoittelun merkitys 

Koska hinnoittelu vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen, on se keskeisimpiä 

yrityksen menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Hinnoittelun ABC:n (2005, 7) mukaan 

yrityksen kannattavuuteen voi vaikuttaa dramaattisesti vain hinnoittelun muuttami-

sella. Teoksen mukaan muutokset hinnoittelussa vaikuttavat tuotteen kysyntään 

huomattavasti tehokkaammin kuin mitä markkinoinnilla. Hinnoittelu vaikuttaa mer-

kittävästi yrityksen kilpailuasemaan ja se on yksi liiketoimintastrategian perusele-

menteistä, kerrotaan Hinnoittelun ABC:ssä. Eklund ja Kekkonen (2014, 102) huo-

mauttavat, että yritys voi periaatteessa hinnoitella vapaasti tuotteensa. Heidän mu-

kaan hinnoitteluun vaikuttaa se, minkälainen kilpailuasema yrityksellä on markkinoil-

laan sekä minkälainen käsitys kuluttajilla on tuotteen tuomasta lisäarvosta. Kotlerin 

ym. (2017, 293) mukaan viisaat johtajat pitävät hinnoittelua yhtenä strategisena työ-

kaluna saavuttaakseen asiakkaita. Heidän mukaan hinnoittelulla on tärkeä rooli luo-

massa asiakassuhteita. 

Tomperi (2015, 86) kertoo hinnoittelualueesta. Hänen mukaan hinnoittelualueen 

alueen alarajassa tuotteen hinta kattaa tuotteesta syntyneet kustannukset. Yläraja 

taas asettuu kysynnän mukaan: jos tuote on liian kallis, tuotetta ei saada myyty. 

Näin ollen tuotteen myyntihinta asettuu näiden rajojen väliin. Alla oleva kuva havain-

nollistaa tätä hinnoittelualuetta. 
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Kuvio 4. Hinnoittelualueen ylä- ja alaraja (Tomperi 2015, 86). 
 
Kun tuotetta hinnoitellaan, tulee ottaa huomioon kilpailijoiden tarjoamat vastaavat 

tuotteet ja niiden hinta. Jos tuote hinnoitellaan liian korkeaksi, voi sen myynti jäädä 

vähäiseksi. Kuitenkin korkeampi hinta voidaan oikeuttaa sillä, että tuote on laadul-

taan parempi kuin kilpailijoiden. Tomperi (2015, 86) tarkentaa vielä, että jos tuote 

ns. vakiotuote (esim. kahvipaketti), ei sitä kannata hinnoitella liian kalliiksi.  

Hinnoittelun ABC:ssä (2005, 10–11) kerrotaan, että hinnoitellussa voidaan myös 

usein epäonnistua. Syitä hinnoittelun epäonnistumiseen voi Hinnoittelun ABC:n mu-

kaan olla: asiakkaalle ei pystytä perustelemaan tuotteesta saamaa hyötyä, hintadif-

ferointia ei hyödynnetä eri asiakkaille, markkinatilanteet muuttuvat nopeasti jolloin 

hintoja ei välttämättä tarkasteta tarpeeksi usein, ne henkilöt jotka päättävät hinnoit-

teluista saattavat jättää huomioimatta asiakkaan näkemyksen tuotteen oikeasta hin-

nasta, ei ymmärretä hinnoittelun vaikutusta koko yritykseen, tuotteen todelliset kus-

tannukset eivät ole tiedossa, yrityksellä ei ole kaikkia tarvittavaa tietoa, hinnoittelu-

päätökseen käytetään vain murto-osaa tarvittavasta tiedosta, hinnoittelustrategioita 

ei ole integroitu yrityksen koko strategiaan ja hinnoittelustrategiamallin luomiseen ei 

käytetä tarpeeksi aikaa. 

4.2 Hinnoittelustrategiat 

Carricano (2014, 159) kertoo, että nykyään oikeanlaisen hinnoittelustrategian löytä-

minen on haastavaa, koska vaihtoehtoja on paljon erilaisia. Tästä johtuen, yrityksillä 

ei aina ole kunnollista tietoa hinnoittelusta. Tässä osiossa käydäänkin läpi yleisimpiä 



43 

 

hinnoittelustrategioita. Piercyn, Cranvesin ja Lanen (2010, 39) mukaan ennen tuot-

teet ja palvelut hinnoiteltiin vain siitä syntyneiden kustannusten mukaan, kun taas 

nykyään hinnassa otetaan huomioon myös sen markkinallinen hyöty. 

Järvenpään ym. (2010, 184) mukaan yritysten kannattaa analysoida optimaalista 

myyntihinnan ja -määrän suhdetta, myynnin rakennetta ja miten tuotteiden kannat-

tavuutta voisi parantaa. Heidän mukaan tuotteen hinnoittelulla vaikutetaan myös, 

miten asiakkaat kokevat tuotteen, onko se perus – vai luksustuote.  

Hinterhuber ja Liozu (2012, 70) esittävät seuraavanlaiset hinnoittelustrategiat: asia-

kasarvopohjainen hinnoittelu, kustannuspohjainen hinnoittelu ja kilpailupohjainen 

hinnoittelu. 

Asiakasarvopohjaisessa hinnoittelussa hinta asetetaan asiakkaan näkemysten mu-

kaisesti ennemmin kuin myyjän kulujen mukaisesti (Kotler ym. 2017, 293–294). En-

simmäisenä yritys ottaa selvää asiakkaiden tarpeista ja miten he kokevat tuotteen 

hinnan. Sen jälkeen yritys asettaa tuotteelleen hinnan sen mukaan minkä hinnan 

asiakkaat näkevät sopivaksi. Kun yritys on löytänyt tuotteen, jolle on tarvetta, alka-

vat he suunnittelemaan tuotetta sen hinnan pohjalta, jonka asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan. Näin ollen valmis tuote on sellainen mitä asiakas haluaa/tarvitsee ja 

hinta on myös sen mukainen mitä he ovat valmiita maksamaan. (mts., 293–294.) 

Kustannuspohjaisessa hinnoittelussa tuote hinnoitellaan siitä syntyneiden kustan-

nusten mukaisesti (Kotler ym. 2017, 296). Jotkut yritykset tuottavat halpoja tuot-

teita/palveluita, jolloin heidän katetuotto on pientä mutta koska myyntiä on enem-

män, saavat he tuloja. Tällaisia yrityksiä on esim. Lidl ja Ryanair. Toiset yritykset 

taas tuottavat kalliita premium tuotteita, jolloin kustannukset ovat korkeampia mutta 

myös hinta ja katetuotto ovat korkeampia. (mts., 296.) 

Kilpailupohjaisessa hinnoittelussa tuote/palvelu hinnoitellaan kilpailijoiden strate-

gian, kustannusten, hintojen ja tarjonnan mukaan (Kotler ym. 2017, 299). Näin ollen 

asiakkaat määrittävät tuotteen arvon perustuen kilpailijoiden samantyyppisten tuot-

teiden hintaan. Kun yritys arvioi kilpailijoiden hinnoittelustrategiaa, tulee heidän ot-

taa huomioon seuraavat kysymykset: 
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– Millainen yrityksen tarjonta on verrattuna kilpailijoiden tarjontaan, kun mie-

titään asiakkaan kokeman arvon näkökulmasta? 

– Jos asiakas tuntee, että yrityksen tarjoama tuote/palvelu tarjoaa 

enemmän arvoa kuin kilpailijoiden, voi yritys veloittaa korkeamman 

hinnan 

– Kuinka vahvoja ovat tämänhetkiset kilpailijat ja millaisia heidän hinnoitte-

lustrategiat ovat? 

– Jos markkinoilla on paljon pieniä kilpailijoita, jotka veloittavat korkeaa 

hintaa arvoon nähden, voi yritys veloittaa alhaisempia hintoja ajaak-

seen heikoimmat kilpailijat pois 

– Jos markkinat ovat täynnä suuria kilpailijoita, joiden tuotteet/palvelut 

ovat halpoja, voi yritys tarjota premium-tuotteita kalliimmalla hinnalla 

asiakkailleen, jotka he arvostavat korkeammiksi. (mts., 299–300.) 

4.3 Hinnoittelumenetelmät 

Yritys voi käyttää erilaisia hinnoittelumenetelmiä hinnoittelussaan. Neilimon ja Uusi-

Rauvan (2005, 190) mukaan hinnoittelu voi olla markkinahintaista, kustannusperus-

teista tai yrityksen tavoitteisiin liittyvää.  

Markkinahintaisessa hinnoittelussa saadaan tuotteen/palvelun hinta suoraan mark-

kinoilta. Tässä hinnoittelussa yrityksille on tärkeää sopeuttaa tuotteen kustannukset 

markkinahinnan alapuolelle. (Järvenpää ym. 2010, 195.) Markkinahintainen hinnoit-

telu voi olla kilpailutilannekeskeistä tai menekkikeskeistä. Kilpailutilannekeskei-

sessä pyritään estämään kilpailevien tuotteiden pääsy markkinoille. Menekkikeskei-

sessä halutaan kasvattaa menekkiä hinnoittelun avulla. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005 191.) 

Kustannusperusteinen hinnoittelu perustuu tuotteen/palvelun tuottamiskustannuk-

siin. Tällöin tavoitteellisen myyntihinnan tulee olla enemmän kuin tuottamiskustan-

nukset, tähän myös lisätään katetavoite. Kustannusperusteinen hinta on toimiva esi-

merkiksi silloin kun, määritetään yksittäisen tuotteen tavoitehintaan. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005 191–192.) Seuraavassa kuvassa on näytetty, miten tavoitehinta 

muodostuu. 
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Kuvio 5. Kustannusperusteinen hinnoittelukalkyyli projektilaskentatarjousta varten 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 194). 
 

Kuvion 5 hinnoittelukalkyylissä välittömät muuttuvat kustannukset ovat laskettu mi-

nimikalkyyliin. Minimikalkyyli on projektin/tuotteen tuottamisen vähimmäiskustan-

nukset. Kiinteitä välillisiä kustannuksia on kohdistettu projektille/tuotteelle kohdassa 

omakustannusarvo 1 (OKA 1). Silloin projektille/tuotteelle on kohdistettu sitä tuotta-

van tulosyksikön välilliset palkka- ja sosiaalikustannukset, tilakustannukset, matka-

kustannukset ja hallintokustannukset. Nämä kustannukset on saatu kohdistettua 

kustannuslaskelmien avulla kyseiselle projektille/tuotteelle. Kohdistamiskriteerinä 

on tässä käytetty projektin välittömiä työtunteja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 194.) 

OKA 1 -tasossa kuvataan projektille/tuotteelle kohdistuvia lyhyen tähtäimen välillisiä 

kiinteitä kustannuksia ja välittömiä muuttuvia kustannuksia. OKA 2 -tasoa voidaan 

pitää projektin/tuotteen tuotannon omakustannusarvona. Tässä on huomioitu lyhyt- 

ja pitkävaikutteiset tuotantokulut. Jos projektille/tuotteelle halutaan kohdistaa vielä 

sen rahoituskustannukset, saadaan projektin/tuotteen varsinainen omakustannus-

arvo. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 195.) 

4.4 Yhteenveto 

Tämän kappaleen pääteemana oli tutustua miten kustannuslaskentaa voi hyödyn-

tää hinnoittelussa. Hinnoittelu on keskeisimpiä yrityksen kannattavuuteen vaikutta-

via tekijöitä, ja sitä muuttamalla voi vaikuttaa dramaattisesti kannattavuuteen. 
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Hinnoittelustrategiassa käytiin läpi millaisia ovat yleisimmät hinnoittelustrategiat ja 

miten ne ovat muuttuneet. Ennen hinnoittelussa pyrittiin kattamaan tuotteesta/pal-

velusta aiheutuneet kustannukset, jonka päälle lisättiin haluttu katemäärä. Nykyään 

hinnoitteluun otetaan mukaan sen markkinallinen hyöty. Hinnoittelustrategiat voi-

daan jakaa kolmeen pääkategoriaan: asiakasarvopohjainen, kustannuspohjainen ja 

kilpailupohjainen hinnoittelu.  

Asiakasarvopohjaisessa hinnoittelussa yritys ottaa selville asiakkaan tarpeen ja 

mitä asiakas on valmis maksamaan siitä. Kun nämä asiat ovat selvitetty asetetaan 

tuotteelle sellainen hinta, minkä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, jonka pohjalta 

aletaan tuottamaan tuotetta. Tällöin asiakkaat maksavat tuotteesta sen verran kuin 

he kokevat sopivaksi ja yritys silti tekee tuottoa tuotteella. 

Kustannuspohjainen hinnoittelu on ehkäpä yleisin hinnoittelutapa mutta myös van-

hanaikaisin. Tällöin tuote hinnoitellaan sen mukaan mitä kustannuksia siitä on syn-

tynyt. Tähän hinnoittelutapaan on kaksi eri tapaa. Ensimmäinen on se, että myy-

dään paljon matalalla katetuotolla. Toinen tapa on myydä vähän mutta tuotteiden 

hinta ja katetuotto ovat korkeampia kuin normaalisti. 

Kilpailupohjaisessa hinnoittelussa tuotetta/palvelua hinnoittaessa otetaan huomi-

oon kilpailijoiden strategian, kustannusten, hintojen ja tarjonnan mukaisesti. Tämä 

hinnoittelutapa vaatii tarkkaa selvitystyötä kilpailijoista. 

Hinnoittelumenetelmät- kohdassa tutustuttiin erilaisiin menetelmiin. Kuten markki-

nahinnoitteluun ja tutustuttiin vielä tarkemmin kustannuspohjaiseen hinnoitteluun. 

Markkinahinnoittelussa, markkinat määrittelevät tuotteen hintatason. Tällöin kustan-

nuskulut tulee sopeuttaa sen mukaisesti. Markkinahinnoittelussa voidaan käyttää 

kilpailutilannekeskeistä tai menekkikeskeistä menetelmää. Kilpailutilannekeskei-

sessä hinnoittelussa tavoitteena on estää uusien kilpailijoiden pääsy markkinoille. 

Menekkikeskeisessä menetelmässä pyritään myyntiä kasvattaa hinnoittelua apuna 

käyttäen. 
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5 KUSTANNUSLASKENTAPOHJAN LUOMINEN 

KOHDEORGANISAATIOLLE 

Tässä luvussa kohdeorganisaatiolle kehitetään kustannuslaskentamallipohja. Koh-

deorganisaatiolla ei tällä hetkellä ole selkeää tapaa seurata kustannuksia, joten ta-

voitteena on luoda kohdeorganisaatiolle sopiva tapa seurata palveluista syntyviä 

kustannuksia. Samalla asiaa tutkitaan hinnoittelun kannalta, kun tietoon saadaan 

yhden palvelupaketin kokonaiskustannukset. Ensimmäisenä tässä luvussa käydään 

läpi, miten aineisto kerättiin, jonka jälkeen valitaan kohdeorganisaatiolle heille toi-

miva kustannuslaskenta menetelmä. Tämän jälkeen kerrotaan minkälaista hinnoit-

telutapaa kohdeorganisaatio tällä hetkellä käyttää. Viimeisenä tässä luvussa käy-

dään läpi laskentatavan käyttöönoton vaiheita sekä siihen liittyviä laskelmia. 

5.1 Aineiston keruu 

Aineisto kerättiin kohdeorganisaatiolta pääasiassa kahdella vierailulla. Ensimmäi-

nen vierailu oli 29.10.2018. Tämän vierailun tarkoituksena oli alustavasti käydä läpi 

erilaisia kustannuslaskentatapoja, joista sitten myöhemmin päätettäisiin se sopivin 

tapa heille. Tämän vierailun aikana keskusteltiin myös kohdeorganisaation nykyi-

sestä hinnoittelumenetelmästä ja miten sitä voisi kehittää paremman kustannusten 

seurannan avulla. Toinen vierailu oli 13.11.2018. Tällöin suoritettiin haastattelut 

kohdeorganisaatiossa. Haastattelut suoritettiin viidelle henkilölle: toimitusjohtaja, lii-

ketoiminnanjohtaja, operatiivinen johtaja, yhdelle työnjohtajalle ja yhdelle taloushal-

linnon työntekijälle. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastattelun tavoit-

teena oli saada käsitys yrityksen tarpeista kustannuslaskennalle, heidän ase-

maansa markkinoilla, selvittääkseen minkälainen hinnoittelumenetelmä olisi opti-

maalinen heille, miten ja mitä kustannuksia he haluavat seurata ja miten he hyötyi-

sivät tästä. 
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5.2 Kustannuslaskenta menetelmän valinta 

Alun perin tämän opinnäytetyön tekijän mielestä toimintolaskenta olisi hyvä vaihto-

ehto kustannusten seuraamista varten kohdeorganisaatiolle. Kuitenkin haastattelu-

jen myötä opinnäytetyön tekijälle alkoi käymään selväksi, että vaikkakin toimintolas-

kenta olisi paljon tarkempi kuin perinteinen kustannuslaskenta, ei se sopisi kohde-

organisaation tarkoitukseen. Tämä johtuu siitä, että kohdeorganisaatio tarvitsee 

kustannusten seurantaa mahdollisimman pian, ja toimintolaskennan käyttöönotto 

on vaativampi ja pidempi aikainen prosessi kuin perinteisen kustannuslaskennan.  

Liitteessä 2 on esimerkki mikä esitettiin haastatteluun osallistuneille henkilöille yh-

teisesti. Esimerkissä tuli selville, että perinteisen kustannuslaskennan suurin on-

gelma on siinä, että se ei ota huomioon volyymieroja. Kohdeorganisaatiolla näitä 

eroja ei kuitenkaan juurikaan ole. He tarkensivat vielä, että he myyjät palvelukoko-

naisuuksia, jotka sisältävät useita pienempiä palveluita. Osa näistä palveluista ovat 

erittäin kannattavia ja osa on tappiollisia. Kuitenkin nämä tappiolliset palvelut ovat 

sellaisia, mitä heidän asiakkaat arvostavat tilatessaan heiltä palveluja. Näin ollen 

asiakas saa kaikki palvelut samalta yritykseltä, joka lisää kohdeorganisaation hou-

kuttelevuutta asiakkaan silmissä. 

Haastateltavat henkilöt siis päätyivät siihen tulokseen, että tällä hetkellä perinteinen 

kustannuslaskenta olisi heidän tarkoituksiinsa toimivampi ratkaisu. He kuitenkin oli-

vat avoimia toimintolaskentaa kohtaan ja ymmärsivät sen hyödyt.  

Laskelmat päätettiin tehdä toukokuun 2018 pohjalta, sillä kesä-, heinä- ja elokuussa 

työntekijöitä oli kesälomilla, jolloin toiminta on ollut huomattavasti hiljaisempaa, ja 

syys- ja lokakuun kaikki laskentatiedot eivät ollut vielä 13.11.2018 valmiina. Toimek-

siantajan pyynnöstä kustannuslaskennasta tehdään kaksi, toisistaan hieman poik-

keavaa, versiota. Ensimmäisessä versiossa kustannukset on jaettu työmaiden kes-

ken ja vielä tarkemmin päätyömaiden alatyömaiden kesken. Toisessa versiossa 

kaikki kustannukset on jaettu niiden työkoneiden kesken, jotka ovat olleet käytössä 

toukokuussa 2018. Kustannuksia on jaettu laskentakohteille käyttäen kolmea eri-

laista jakajaa. Metrejä, tunteja sekä litroja. Näistä lisää kappaleessa 5.5. 
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5.3 Käytännön hinnoittelu yrityksessä 

Ennen uuden kustannuslaskentamallin luomista, kohdeorganisaation hinnoittelu oli 

kokemuspohjaista. Hinnoittelua varten on tiedossa palveluista syntyvät kustannuk-

set suurin piirtein.  Hinnoittelussa otetaan pääasiassa huomioon työntyyppi, pääsy 

työmaalle, vuodenaika, työtilanne ja millainen maaperä on kyseessä. Mitä enem-

män ennakkotietoja on tiedossa, sitä helpompaa hinnoittelu on. Kustannuksia seu-

rataan vasta jälkikäteen, ja nämäkin kustannukset ovat vain muuttuvia kustannuk-

sia. Tavoitteena olisi siis luoda sellainen kustannuslaskennalle sellainen pohja, joka 

alkaisi ajan mittaan tuottamaan luotettavaa taustatietoa palveluista syntyvistä kus-

tannuksista, joka ottaa myös huomioon yrityksen kiinteät kustannukset. 

5.4 Kustannuspaikkojen valinta 

Haastattelussa haluttiin saada käsitys yrityksen tärkeimmistä ja suurimmista osa-

alueista. Siitä saamien vastauksen perusteella kustannuspaikoiksi valikoitui: hal-

linto, maanrakennus, huolto, laaduntarkastus ja laajentaminen. Hallinnon alle kuu-

luu sellaiset kulut, joita ei varsinaisesti voi laittaa muihin kustannuspaikkoihin, kuten 

markkinointi, atk-ohjelmat, vakuutukset jne. Eli hallinnon kulut ovat sellaisia, jotka 

eivät suoraan liity palvelun myyntiin. Maanrakennus kustannuspaikkaan kohdistuu 

kaikki maanrakennuksesta syntyvät kulut. Näitä kuluja ovat mm. putkikulut, maan-

rakennushenkilöstön palkat, polttoainekulut, vuokrat, työkoneiden huolto ja korjaus. 

Huollon kustannuspaikalla suurimmat kuluerät ovat: välineet ja tarvikkeet sekä eri-

laiset henkilöstökulut. Laaduntarkastukseen kuuluu laaduntarkastushenkilöstön pal-

kat ja matkakulut pääasiassa. Laajentamisen kustannuspaikalle laitetaan kaikki toi-

minnan laajentamisesta aiheutuvat kulut. Näitä kuluja ei juuri ollut toukokuussa 

2018, koska silloin ei toimintaa laajennettu. Seuraavasta taulukosta käy ilmi, miten 

kustannukset jakautuivat eri kustannuspaikoille toukokuussa 2018. 
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Taulukko 5. Kustannusten jakautuminen kustannuspaikoille. 

Hallinto 106 474,97 €  

Maanrakennus 922 103,74 €  

Huolto 77 053,69 €  

Laaduntarkastus 31 551,17 €  

Laajentaminen 4 979,27 €  

 

Yhteensä 1 142 162,84 €  

 

Kuten taulukosta 5 on huomattavissa, maanrakennukseen kohdistuu noin 80% koko 

liiketoiminnan kustannuksista. On kuitenkin otettava huomioon se, että liiketoimin-

nan laajentamisen kustannukset välillä nousevat korkeammiksi, kun liiketoimintaa 

lajennetaan. Liitteessä 3 on kaikki kustannukset näkyvissä tarkemmin. Kustannuk-

set on pääasiassa jaettu sen perusteella, miten ne ovat olleet tuloslaskelmassa sekä 

opinnäytetyöntekijän oman näkemyksen mukaan. Kaikki henkilöstöön liittyvät kulut 

ovat jaettu siten, kuinka paljon kyseisellä kustannuspaikalla on ollut työntekijöitä 

toukokuussa 2018. Työntekijäjakauma on ollut seuraavanlainen: hallinto 12, maan-

rakennus 97, huolto 12, laaduntarkastus 4 ja laajentamisessa on yhdelle maksettu 

koko kuukauden ajalta palkkaa. Työntekijöitä on ollut yhteensä 126. 

5.5 Kustannusten jakaminen laskentakohteille 

Kuten kappaleessa 5.2 mainittiin, kustannukset jaettiin kahdella eri tavalla: kone-

kohtaisesti sekä työmaakohtaisesti. Tässä kappaleessa käydään ensin läpi kone-

kohtainen jakaminen, jonka jälkeen käydään tarkemmin läpi työmaakohtainen jaka-

minen. Kustannukset jakamiseen käytettiin metrejä, tunteja sekä litroja. Kaikki 

maanrakennukseen liittyvät kulut (putket yms.) jaettiin metrien mukaan laskentakoh-

teille (koneelle/työmaalle). Tämä saatiin laskettua selvittämällä ensiksi koko touko-

kuun tehdyt metrit, joita oli 11 930,90 metriä. Sen jälkeen laskettiin koneen/työmaan 

tekemät metrit ja jaettiin se koko toukokuun tehdyillä metreillä, jolloin saatiin selville 
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prosentuaalinen osuus kaikista metreistä, jolla voitiin selvittää sen koneen/työmaan 

osuus maanrakennuskuluista. Polttoainekulut jaettiin sen mukaan, kuinka paljon jo-

kainen kone/työmaa on kuluttanut polttoainetta. Tämä selvitettiin samalla tyylillä 

kuin maanrakennuskulut. Kuitenkaan kaikkia polttoainekuluja ei voitu jakaa suoraan 

koneelle/työmaalle, koska toukokuussa oli sellaisia kuluja, jotka eivät syntynyt suo-

raan yhdellä koneella/työmaalla. Nämä polttoainekulut jaettiin jokaisen koneen/työ-

maan käytettyjen litrojen suhteessa. Kaikki loput kustannukset jaettiin työtuntien 

mukaan, selvittämättä prosentuaalinen osuus samalla tavalla kuin tehtiin metreille 

ja litroille. 

5.6 Konekohtainen jakaminen 

Kustannukset jakautuivat koneille kuvion 6 mukaisesti. 

 

Kuvio 6. Kustannusten jakautuminen konekohtaisesti. 
 

Kuviosta 6 on huomattavissa se, että suuria kustannus eroja koneiden välillä ei ole. 

Tämä johtuu lähinnä siitä, että työtunnit eivät juuri eroa koneiden välillä, kuten käy 

ilmi kuviosta 7. Toisena syynä on se, että lähestulkoon kaikki kustannukset on jaettu 

työtuntien mukaan, jolla tämä selittyy vielä paremmin. Erot selittyvät pienien tunti 

erojen lisäksi tehtyjen metrien määrän erolla. Metreissä on huomattavasti enemmän 

eroavaisuuksia, kuten käy ilmi kuviosta 8. Työtunnit ja tehdyt metrit eivät kulje käsi 
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kädessä, koska maaperällä on suuri merkitys maanrakennuksen työnopeuteen. 

Työtunteja myös lisää se, jos koneessa on ongelmia tai työmaalle pääsy on hanka-

lampaa. Liitteestä 4 selviää tarkemmat kustannusjakaumat konekohtaiselle jaka-

mistavalle. 

 

Kuvio 7. Työtunnit koneittain. 
 

 

 

Kuvio 8. Tehdyt metrit koneittain. 
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Opinnäytetyötä varten laaditussa haastattelussa tuli ilmi, että työmaakohtainen kus-

tannusten seuranta korostuu, koska tällöin voidaan seurata yhden projektin kustan-

nuksia paremmin. Tämän takia työmaakohtaisiin kustannuksiin tutustutaan tarkem-

min kuin konekohtaisiin kustannuksiin. 

5.7 Työmaakohtainen jakaminen 

Haastattelussa tuli ilmi, että yhdellä työmaalla saattaa olla useampikin kone, jolloin 

kyseisen työmaan hinnoittelun rooli korostuu. Tämä johtuu siitä, että Yritys X hin-

noittelee palvelunsa projektikohtaisesti. Projekti ja työmaa ovat tässä tapauksessa 

lähestulkoon sama asia. Jotta saadaan selville kannattaako kyseinen projekti, tulee 

tietää siitä syntyvät kustannukset. Nämä kustannukset selviävät, kun seurataan 

kustannuksia työmaakohtaisesti. Asiaan voi pureutua vielä tarkemmin, kun pilko-

taan työmaa alatyömaihin. Tällöin saadaan selville minkä tyyppiset työt ovat kan-

nattavampia kuin toiset, jolloin hinnoittelua voidaan kehittää. Seuraavasta kuviosta 

käy selville, miten kustannukset ovat jakautunut työmaiden kesken. 

 

Kuvio 9. Kustannusjakauma työmaittain. 
 

Yritys X:llä on ollut toukokuussa 2018 viisi pääasiallista työmaata. Jokaisen työ-

maan alla on useampi alatyömaa, joita tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa tätä 

opinnäytetyötä. Kuviosta 9 käy ilmi, että eniten kustannuksia on syntynyt Työmaalla 
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A. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että siellä työmaalla on eniten työtunteja ja 

tehtyjä metrejä, kuten käy ilmi seuraavasta taulukosta. 

Taulukko 6. Työtuntien ja metrien jakauma työmaille. 

  Työtunnit   Metrit  

 Työmaa A     2 620,00       3 397,40    

 Työmaa B     1 362,00       3 122,40    

 Työmaa C        940,00       2 543,90    

 Työmaa D        725,50       2 148,50    

 Työmaa E       226,00          718,70    

 

Taulukkoa 6 ja kuviota 9 vertaamalla voi huomata, että kustannukset ja työtunnit 

sekä metrit kulkevat vierekkäin. Mitä enemmän työtunteja ja metrejä sitä enemmän 

kustannuksia syntyy. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, paljonko yhdellä työ-

maalla syntyy kustannuksia per suorite. Koska Yritys X laskuttaa pääasiassa met-

rien mukaisesti, voidaan suoritteeksi ottaa metri. Nämä metrikustannukset käydään 

läpi jokaisen työmaan omassa alaotsikossa. Opinnäytetyöntekijä haluaa kuitenkin 

huomauttaa, että tämä lukema ei ole absoluuttinen totuus, sillä perinteinen kustan-

nuslaskenta ei ota huomioon volyymieroja niin hyvin kuin toimintolaskenta, kuten 

todetaan kappaleessa 5.2.  

5.7.1 Työmaa A kustannukset 

Työmaan A alla on useampi alatyömaa. Nämä työmaat on jaettu seuraavanlaisesti 

A1, A2, A3 ja A4. Näiden työmaiden alla on vielä pienempiä työmaan osia, mutta 

opinnäytetyöntekijä ei nähnyt aiheelliseksi seurata näitä työmaita. Seuraavasta ku-

viosta käy ilmi, miten Työmaan A kustannukset ovat jakautunut sen alatyömaille.  
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Kuvio 10. Työmaa A kustannusjakauma. 
 

Kuten kuviosta 10 huomaa, A1 on synnyttänyt eniten kustannuksia. Tämä johtuu 

siitä, että tällä työmaalla on ylivoimaisesti eniten työtunteja ja tehtyjä metrejä 

(51,89% ja 55,06%). Tässä on huomattavissa sama kaava, että kustannukset ja-

kautuvat pitkälti tehtyjen työtuntien mukaan. Kuitenkaan polttoaineenkulutus ei ole 

täysin samassa suhteessa kuin kustannukset, jonka voi huomata seuraavasta tau-

lukosta. 

Taulukko 7. Polttoainekustannusten jakautuminen Työmaa A. 

 Polttoaine  
A1     1 582,17    17,0 % 

A2        452,03    4,8 % 

A3     6 332,45    67,8 % 

A4        966,37    10,4 % 

 

Taulukosta 7 on huomattavissa se, että työmaalla A3 on kulunut huomattavasti 

enemmän polttoaineita kuin muilla työmailla. Tähän voi olla useita eri syitä, kuten 

se, että on polttoöljyn sijaan tankattu dieseliä tai työmaalla olevat koneet käyttävät 

enemmän polttoainetta kuin muut. Todennäköisin syy tähän kuitenkin on se, että 

koneen, jota on käytetty työmaalla A3, polttoainekortti on ollut käytössä useammalla 

eri koneella, jolloin se vääristää polttoainekustannuksia. Yleensä näissä tapauk-

sissa polttoainekuitin taakse on merkitty minkä koneen korttia on käytetty ja mitä 

konetta on käytetty mutta tässä tapauksessa tätä ei ole tehty, jolloin polttoaineseu-
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ranta ei ole toiminut. Tämän takia polttoaineseuranta on tärkeää, joten polttoai-

nekortteja tulisi käyttää vain sen omalla koneella tai koneissa tulisi olla oma mittari, 

joka seuraa polttoaineenkulutusta. Kuitenkaan polttoainekustannukset eivät ole 

merkittävä osa kustannuksia, joten suurta virheellisyyttä tästä ei synny.  

Työmaa A keskikustannus metrille on 138,69€. A1 työmaan keskikustannus on 

130,28€, A2 on 111,22€, A3 172,03€ ja A4 137,66€. Nämä luvut on saatu seuraa-

valla kaavalla: 

  

   

A3 työmaan metrikustannuksen suuruus johtuu vähäisistä tehdyistä metreistä sekä 

suurista polttoainekuluista. Polttoainekulujen osuus on kumminkin vain noin 4,2% 

työmaan kokonaiskustannuksista. Kun lasketaan koko työmaa A, työnopeudeksi 

saadaan 1,30m/h (Vedetyt metrit / työtunnit). A3 työmaan työnopeus taas on 

1,05m/h. Joka on prosentuaalisesti noin 19% vähemmän. Muiden työmaiden työn-

opeudet ovat seuraavat: A1 1,38m/h, A2 1,67m/h ja A4 1,30m/h.  

Tässä kappaleessa esitetyillä lukemilla selittyy alatyömaakohtaiset erot. Liitteestä 5 

löytyy vielä työmaiden kustannusjakauman. 

5.7.2 Työmaa B kustannukset 

Työmaalla B on kaksi alatyömaata: B1 ja B2. Seuraavassa kuviossa käy ilmi, miten 

kustannukset jakautuvat näiden kahden alatyömaan kesken. 

Työmaakustannukset 

Työmaan tehdyt metrit 
= Metrikustannus 
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Kuvio 11. Työmaa B kustannusjakauma. 
 

Kuvion 11 mukaan kustannukset jakautuvat tasan. Näin ei kuitenkaan aivan ole. 

Työmaalle B2 jakautuu noin 1,2% enemmän kustannuksia mitä työmaalle B1. Tun-

timäärät ovat lähestulkoon samat molemmilla työmailla mutta metrien sekä polttoai-

neiden määrässä on vaihtelua. Tämä käy ilmi taulukosta 8. 

Taulukko 8. Metrien, tuntien ja polttoaineiden jakauma Työmaa B. 

 Metrit  Tunnit  Polttoaine 

B1 1663,9 53,3 % 672,5 49,4 % 5708,05 39,5 % 

B2 1458,5 46,7 % 689,5 50,6 % 8746,05 60,5 % 

 3122,4  1362  14454,1  
 

Vaikkakin metrit ja varsinkin polttoaineiden määrä eivät jakaudu tasaisesti työmaille, 

aiheuttaa työtunneista syntyvät suuret kustannukset sen, että kustannukset jakau-

tuvat lähestulkoon tasan työmaille. Kustannukset, jotka jaetaan metrien mukaan 

ovat koko työmaa B:n kustannuksista vain noin 19% ja polttoainekustannukset vain 

noin 4%. Näin ollen työtunneilla jaettavat kustannukset ovat noin 77% kokonaiskus-

tannuksista.  

Työmaa B:n keskimääräinen metrikustannus on 88,21€, työmaan B1 metrikustan-

nus on 82,27€ ja työmaan B2 94,98€. Työn keskinopeus koko työmaalla B on 

2,29m/h, työmaalla B1 2,47m/h ja työmaalla B2 2,12m/h. Nämä luvut on laskettu 

samalla kaavalla mikä esiteltiin kappaleessa 5.7.1. Työmaalla B2 metrikustannukset 
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ovat korkeammat sen hitaammasta työnopeudesta johtuen. Liitteestä 6 löytyy tar-

kemmin, miten Työmaa B:n kustannukset jakautuivat. 

5.7.3 Työmaa C 

Työmaa C:llä on toukokuussa 2018 ollut kaksi kaivinkonetta käytössä. Näitä koneita 

kohdellaan ikään kuin työmaina ja kustannukset jaetaan samalla lailla, miten työ-

maalla A ja B. Työmaiden nimet ovat tässä tapauksessa Kone 7 ja Kone 8. Molem-

milla työmailla on ollut useampi kaivuutyömaa, jotka ovat olleet toisiinsa liitoksissa. 

Tämän takia kustannukset on jaettu sen perusteella mitkä koneet ovat näillä työ-

mailla olleet ja samalla oletetaan, että nämä ovat hieman eri työmaita. Kustannukset 

ovat jakautuneet työmaiden kesken seuraavan kuvion mukaisesti. 

 

Kuvio 12. Työmaa C kustannusjakauma.  
 

Kuten kuviossa 12 on havainnollistettu, Koneella 7 on enemmän kustannuksia kuin 

Koneella 8. Koneella 7 on enemmän työtunteja, tehtyjä metrejä ja polttoainelitroja, 

kuten seuraavasta taulukosta näiden suhteen toisiinsa huomaa. 

Taulukko 9. Metrien, tuntien ja polttoaineiden jakauma työmaa C.  

 Metrit  Tunnit  Polttoaine 

Kone 7 1612,4 63,4 % 547 58,2 % 1405,89 69,0 % 

Kone 8 931,5 36,6 % 393 41,8 % 632,81 31,0 % 

 1612,4  940  2038,7  
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Kun taulukkoa 9 vertaa kuvioon 12, voi huomata, että kokonaiskustannusten jakaan-

tuminen on hyvin lähellä, miten työtunnit ovat jakautuneet työmaille. Vaikkakin Ko-

neella 7 on enemmän maanrakennuksesta aiheutuneita kuluja sekä polttoaineku-

luja, ovat ne prosentuaalisesti hyvin pieniä osia työmaan C kokonaiskustannuksista. 

Koko työmaan C metrikustannus on 74,79€, Koneen 7 metrikustannus on 68,66€ ja 

Koneen 8 85,39€. Keskimääräinen työnopeus koko työmaalla on 2,71m/h, Koneen 

7 työnopeus on 2,95m/h ja Koneen 8 2,37m/h. Kuten aikaisemmillakin työmailla, 

hitaamman työnopeuden takia Koneen 8 metrikustannus on enemmän kuin Koneen 

7. Liitteestä 7 löytyy työmaan C kustannusten jako.  

5.7.4 Työmaa D 

Työmaa D on jaettu kahteen alatyömaahan: D1 ja D2. Työmaa D1 on ollut paljon 

laajempi kuin työmaa D2. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuksia on syntynyt D1 

työmaalla huomattavasti enemmän kuin D2, kuten myös käy ilmi seuraavasta tau-

lukosta. 

 

Kuvio 13. Työmaa D kustannusjakauma. 
 

Kuvion 13 mukainen selittyy yksinkertaisesti sillä, että työmaalla D1 on ollut suu-

rempi työmaa, joten kaivuumetrejä ja työtunteja on huomattavasti enemmän kuin 

työmaalla D2. 

93 %
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Työmaan D keskimääräinen metrikustannus oli toukokuussa 2018 71,80€, työmaan 

D1 70,36€ ja työmaan D2 96,71€. Keskimääräinen työnopeus koko työmaalla on 

ollut 2,96m/h, D1 3,05m/h ja työmaalla D2 1,94m/h. Vaikkakin työmaan metrikus-

tannus on työmaata D1 korkeampi ja työnopeus hitaampi, ei se vaikuta keskikus-

tannukseen paljoa, sen takia koska sen kustannukset ovat niin pieni osa työmaata 

D. Liitteestä 8 löytyy työmaan D tarkat kustannusjakaumat. 

5.7.5 Työmaa E 

Työmaalla E oli yhteensä vain neljä pientä alatyömaata toukokuussa 2018. Työmaat 

ovat: E1, E2, E3 ja E4. Kustannukset jakautuivat näiden reikien välillä seuraavan 

taulukon mukaisesti. 

 

Kuvio 14. Työmaa E kustannusjakauma. 
 

Eniten kustannuksia on syntynyt työmaalla E2, joka käy ilmi kuviosta 14. Työmailla 

E1 ja E3 on kustannuksia lähestulkoon saman verran. Tämä johtuu siitä, että mo-

lemmilla työmailla on lähestulkoon saman verran kaivettuja metrejä, työtunteja sekä 

käytettyä polttoainelitroja. Työmaan E4 kustannusten alhaisuus johtuu siitä, että tä-

män kyseinen työmaa on aloitettu vasta toukokuun lopulla, joten työpäiviä on kerty-

nyt sille vain yksi.  Tehdyt metrit, työtunnit ja käytetyt polttoainelitrat jakautuvat työ-

maiden mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. 
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Taulukko 10. Metrien, tuntien ja polttoaineiden jakauma Työmaa E. 

 Metrit  Tunnit  Polttoaine  
E1 213,5 29,7 % 58 25,7 % 610,39 25,7 % 

E2 289,8 40,3 % 97 42,9 % 1020,83 42,9 % 

E3 200,3 27,9 % 59 26,1 % 620,92 26,1 % 

E4 15,1 2,1 % 12 5,3 % 126,29 5,3 % 

 718,7  226  2378,4214  
 

Niin kuin taulukosta 10 käy ilmi, työmaalla E2 on eniten kaivettuja metrejä, työtunteja 

sekä käytettyjä polttoainelitroja. Työmailla E1 ja E3 on metrejä, työtunteja ja poltto-

aineita kulunut pitkälti samalla lailla. Työmaalla E4 on hyvin vähän kaikkia, sillä työ-

maalla on työskennelty vain yksi vuoro, joka on 12 tuntia, tästäkin todennäköisesti 

suurin osa tunneista on ollut työmaan valmistelua ja suunnittelua. 

Metrikustannus koko työmaalla E on ollut 67,67€. E1 reiällä 60,74€, E2 70,95€, E3 

64,45€ ja E4 145,37€. Keskimääräinen työnopeus koko työmaalla on ollut 3,18m/h. 

Rei’illä ne on ollut seuraavanlaiset: E1 3,68m/h, E2 2,99m/h, E3 3,39m/h ja E4 

1,26m/h. E4 reiän metrikustannuksiin ja työnopeuteen ei kannata tässä vaiheessa 

kiinnittää liikaa huomiota, sillä työmaa on vielä alussa. Tarkemmat kustannusja-

kaumat työmaasta E löytyy liitteeltä 9. 

5.8 Hinnoittelumenetelmä 

Opinnäytetyötä varten tehdyssä haastattelussa kysyttiin minkälaiseksi haastatelta-

vat näkevät yrityksen palvelun luonteen. Samalla myös kartoitettiin kilpailijoiden 

asema toimeksiantajan yritykseen. Haastattelussa kävi ilmi, että heidän tarjoama 

palvelu on joihinkin kilpailijoihin nähden kalliimpaa, mutta samalla laadukkaampaa. 

Yritys X tarjoaa asiakkailleen valmiita palvelukokonaisuuksia, johon sisältyy kaikki 

se mitä asiakas tarvitsee. Vaikkakin osa palvelun sisäisistä osista eivät ole kannat-

tavia, nostaa sen sisältyminen kokonaisuuteen sen arvoa asiakkaan silmissä. Näin 

ollen asiakas on tyytyväisempi saamaansa palveluun, sillä he saavat vaivattomasti 

yhdeltä palveluntarjoajalta koko maanrakennuskokonaisuuden. Yritys X on myös 

ympäristöystävällinen yritys. Se ottaa työnsuorittamisessa huomioon ympäristön. 
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Heillä on käytössään järjestelmä, joka vähentää ympäristön kuormitusta, näin toimi-

vaa järjestelmää kilpailijoille ei ole käytössä. Yritys X myös panostaa osaavaan hen-

kilökuntaan, joka suorittaa työt ammattimaisesti ja palveluhenkisesti, tätä myös asi-

akkaat arvostavat heidän palveluissaan.  

Kun kustannusten seuranta on toimivaa, voidaan hinnoitteluun vaikuttaa aivan eri 

tavalla. Yritys X:n hinnoittelu on pääasiassa metrihinnalla, jolloin tulee tietää keski-

määräinen metrikustannus. Toukokuussa 2018 koko yrityksen sisäiseksi metrikus-

tannus muodostui 95,73€. Tämän tiedon pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan hin-

noittelumallia. Kuitenkaan kaikkiin palveluihin ei voida käyttää metrejä yksiköinä, 

vaan tunteja, joten tällöin tulee selvittää yrityksen sisäisen keskimääräinen tuntikus-

tannus. Selvittääkseen tämän kustannuksen, tulee ensin selvittää, kuinka monta 

metriä tehdään tunnissa keskimäärin. Tämä luku saadaan jakamalla tehdyt metrit 

(11 930 m) työtunneilla (5 873,5), jolloin keskimääräinen työnopeus koko yrityksen 

sisällä on 2,03m/h. Nyt kun tiedetään yhdestä metristä syntyvät kustannukset ja 

keskimääräinen työnopeus voidaan keskimääräinen tuntikustannus selvittää seu-

raavalla kaavalla: 

 

Eli tällöin tuntikustannukseksi muodostuu 194,33€. Kuitenkaan kaikkia palveluita ei 

voida hinnoitella tämän kustannuksen yli; tällöin metrihinnoilla voidaan kompen-

soida kustannuksesta ja hinnasta syntyvää erotusta. Suurin osa laskutuksesta kui-

tenkin tapahtuu metrihinnoittelulla. 

Opinnäytetyön tekijän näkemyksen mukaan Yritys X voi jatkaa hinnoittelua samalla 

tavalla kuin tähän mennessä. Yrityksen tuottamia palveluita voidaan kutsua ns. pre-

mium palveluiksi, jolloin hinnoittelu voi olla korkeammalla tasolla kuin heidän kilpai-

lijoiden. Myynnin kannalta on kuitenkin tärkeää, että osataan tuoda esille heidän 

tuottamansa palvelun lisäarvo (osaava henkilökunta, valmis myyntikokonaisuus, 

ympäristöystävällisyys), sillä jos nämä asiat eivät tule asiakkaalle ilmi, he saattavat 

kokea palvelun ylihinnoitelluksi. Opinnäytetyön tekijä kuitenkin huomauttaa, että 

tehdessä uusia tarjouksia, kannattaa yrityksen ottaa huomioon keskimääräinen 

metrikustannus, ettei myydä palveluita alihintaan. 

Metrikustannus Työnopeus X = Tuntikustannus 
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5.9 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kohdeorganisaatiolle kustannuslaskentamalli, 

jolla voidaan tukea hinnoittelua. Tutkimusongelmana oli se, että kohdeorganisaa-

tiolla ei ole tarpeita täyttävää kustannusten seurantaa, jonka takia myös hinnoittelu 

ei ole niin tarkkaa. Tutkimuskysymyksiksi määriteltiin seuraavat: mikä on toimivin 

tapa seurata ja laskea kustannuksia kohdeorganisaatiolle, tuleeko hinnoittelua miet-

tiä uusiksi ja millainen hinnoittelumenetelmä olisi toimiva ja sopiva heille. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, mikä on toimivin tapa seurata ja laskea kustan-

nuksia kohdeorganisaatiolle. Vaihtoehtoja kustannuslaskentamallille oli kaksi: pe-

rinteinen kustannuslaskenta ja toimintolaskenta. Vaikkakin toimintolaskennalla 

päästään lähemmäksi oikeita tuote-/palvelukohtaisia kustannuksia, valittiin perintei-

nen kustannuslaskenta. Tämä johtui siitä, että sen käyttöönotto on yksinkertaisempi 

toteuttaa, koska kohdeorganisaatiolla on erilaisia palveluita todella monta, joten jo-

kaisen palvelun tarkkojen kustannusten olisi ollut suuri työ. Toiseksi syyksi nousi se, 

että kohdeorganisaatio myy monta palvelua yhden palvelukokonaisuuden sisällä. 

Osa näistä sisäisistä palveluista on tappiollisia mutta tärkeä osa palvelukokonai-

suutta. Kolmantena syynä perinteisen kustannuslaskennan valitsemiselle oli se, että 

palvelun hinnoittelu riippuu voimakkaasti myös siitä, millainen työmaa on kyseessä, 

eli kuinka helppo pääsy työmaalle, minkälainen aikataulu sille on ja minkälainen 

maaperä alueella on. Ei siis ole olemassa yhtä oikeaa hinnoittelua, vaan se vaihte-

lee tilanteen mukaan, jolloin on tärkeämpää saada yleiskäsitys kustannuksista ja 

miten ne jakautuvat. Viimeisenä syynä oli se, että toimintolaskennan käyttöönotto ja 

ylläpito nähtiin liian kalliiksi ja aikaa vieväksi sen tuomiin etuihin nähden. 

Toisena kysymyksenä oli, tuleeko hinnoittelua miettiä uusiksi. Lyhyesti vastaus on 

ei. Viimeisenä kysymyksenä oli, millainen hinnoittelumenetelmä olisi toimiva ja so-

piva heille. Kohdeorganisaatio on löytänyt oman välin markkinoillaan ja osaavat hin-

noitella palvelunsa hyvin. Heidän tuottamansa palvelun laatu on parempaa kuin kil-

pailijoiden, joten he voivat hinnoitella tuotteensa hieman kalliimmaksi. Hinnoitte-

lussa tulee kuitenkin ottaa jatkossa huomioon palvelun tuottamisesta syntyvät kus-

tannukset. Kun kustannuslaskentamalli käytetään tarpeeksi pitkään ja kehitetään 

ajanmittaa, alkaa se tuottamaan luotettavaa informaatiota hinnoittelun tueksi.  
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Kustannuslaskentamallia alettiin rakentamaan sen kautta, mitä tietoa kohdeorgani-

saatio halusi siitä löytyvän. Ensimmäisenä määriteltiin kustannuspaikat, joille jat-

kossa kustannukset jaettaisiin. Nämä kustannuspaikat ovat: hallinto, maanraken-

nus, huolto, laaduntarkastus ja laajentaminen. Tämän jälkeen lähdettiin miettimään, 

miten kustannukset halutaan jakaa. Haastattelussa kysyttiin, että jaetaanko kustan-

nukset työkoneiden kesken vai työmaiden kesken. Molemmat vaihtoehdot saivat 

kannatusta, mutta haastattelun yhteisessä loppupalaverissa päädyttiin jakamaan 

kustannukset työmaiden kesken, sillä näin tulevien työmaaprojektien hinnoittelua 

varten saadaan osviittaa edellisten projektien kustannuksista. Opinnäytetyöntekijä 

kuitenkin halusi kokeilla jakaa kustannukset konekohtaisesti ja verrata sen toimi-

vuutta työmaakohtaiseen jakamiseen. Hyvin nopeaa selvisi, että konekohtainen ja-

kaminen ei ole niin tarkoituksen mukainen kuin työmaakohtainen jakaminen.  

Kustannuksia jaettiin asiakkaan/päätyömaan mukaan, jonka alle kustannukset jaet-

tiin vielä alatyömaakohtaisesti. Kustannusten jakamiseen käytettiin kolmea eri jaka-

jaa: metrejä, polttoainelitroja ja työtunteja. Metrejä käytettiin jakajana silloin kun sel-

västi oli kyse suoraan itse putkien vetämisestä aiheutuvia kuluja (putkikulut ja muut 

maanrakennuskulut). Polttoainelitroja käytettiin jakajana vain polttoainekuluihin. 

Työtunteja käytettiin jakajana kaikkeen muuhun. Työtunnit valittiin pääjakajaksi 

siksi, koska metrit ottavat huomioon sen ajan vain, jolloin kaivettiin. Työtunnit taas 

ottavat huomioon kaikki tunnit, kuten muutto tunnit ja sekalaiset tunnit, joista myös 

aiheutuu kustannuksia.  

Laskelmien lopputuloksia havainnollistettiin ympyräkaavioilla, joista kävi ilmi, miten 

kustannukset olivat jakautuneet jokaisen asiakkaan/päätyömaan sisällä. Hinnoitte-

lun kannalta tärkeä metrikustannus selvitettiin jokaiselta työmaalta. Tämän luvun 

avulla voidaan selvittää paremmin, miten kustannukset muuttuvat, kun maaperän 

laatu muuttuu. Myös työnopeuden selvittäminen oli tärkeää, jotta tiedetään jokaisen 

työmaan tehokkuus. 

Seuraavasta kuviosta käy vielä ilmi, miten kustannukset ovat jakautuneet asiakkai-

den/päätyömaiden kesken. 
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Kuvio 15. Kustannusjakauma työmaittain. 
 

Niin kuin kuviosta 15 käy ilmi, työmaat A ja B ovat tuottaneet suurimman osan kus-

tannuksista. Tämä johtuu siitä, että näillä kahdella työmaalla on enemmän tehtyjä 

metrejä ja työtunteja kuin muilla työmailla, kuten käy ilmi alla olevasta taulukosta 15. 

Taulukko 11. Tunti- ja metrijakauma työmaiden kesken. 

  Työtunnit   %   Metrit   
 Työmaa A     2 620,00    44,6 %      3 397,40    28,5 % 

 Työmaa B     1 362,00    23,2 %      3 122,40    26,2 % 

 Työmaa C        940,00    16,0 %      2 543,90    21,3 % 

 Työmaa D        725,50    12,4 %      2 148,50    18,0 % 

 Työmaa E       226,00    3,8 %         718,70    6,0 % 

    5 873,50        11 930,90     
 

Jokaisen asiakkaan/päätyömaan keskimääräinen metrikustannus ja keskimääräi-

nen työnopeus löytyy niiden omien otsikoiden alta. Näiden työmaiden kustannusja-

kaumat löytyvät liitteistä 5-9. 

41 %

24 %

17 %

14 %
4 %

Kustannusjakauma 
työmaittain

Työmaa A

 Työmaa B

 Työmaa C

 Työmaa D

 Työmaa E



66 

 

6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaatiolle kustannuslaskenta-

malli, jota voidaan käyttää hinnoittelun tukena. Opinnäytetyön tärkeimmät aihepiirit 

olivat: kustannuslaskenta, toimintolaskenta ja hinnoittelu. 

Teoriaosuus aloitettiin kertomalla kustannuslaskennasta. Tässä luvussa keskityttiin 

niin sanottuun perinteiseen kustannuslaskentaan.  Luvussa tutustuttiin sellaisiin kä-

sitteisiin, jotka ovat välttämättömiä kustannuslaskentaa tehtäessä. Luvussa myös 

kerrottiin kustannuspaikoista ja miten yritys voidaan jakaa kustannuspaikkoihin. Pe-

rinteisessä kustannuslaskennassa on kolme vaihetta: kustannuslaji-, kustannus-

paikka- ja suoritekohtainen kustannuslaskenta. 

Toisessa teoriaosuuden luvussa esiteltiin toimintolaskenta. Luvussa käytiin lyhyesti 

läpi toimintolaskennan taustaa, jonka jälkeen tutustuttiin toimintolaskennan perus-

ajatukseen ja miten se eroaa perinteisestä kustannuslaskennasta. Luvussa kerrot-

tiin toimintolaskentaan liittyvät termit ja niiden funktiot toimintolaskennassa. Luvun 

lopussa on kuvailtu, miten toimintolaskennan käyttöönotto tapahtuu. 

Viimeisessä teoriaosuuden luvussa käsiteltiin hinnoittelu. Luvussa nousi esille, mi-

ten kustannuslaskenta ja hinnoittelu linkittyvät toisiinsa ja hinnoittelun merkityk-

sestä. Luvussa tutustuttiin myös erilaisiin hinnoittelumenetelmiin ja hinnoittelustra-

tegioihin. 

Empiriaosuudessa on kerrottu kustannuslaskentamallin käyttöönotosta ja laskel-

mien valinnasta. Kustannuslaskentamalliin päätettiin käyttää perinteistä kustannus-

laskentaa toimintolaskennan sijasta siksi koska, perinteinen kustannuslaskenta on 

helpompi ja nopeampi ottaa käyttöön ja sen ylläpitäminen ei vaadi niin paljoa re-

sursseja kuin toimintolaskennan. Kustannuslaskentamalli toteutettiin Excel-taulu-

kolla, jota kohdeorganisaation henkilöt voivat käyttää ja jatkossa muokata sitä hei-

dän oman näköisekseen.  

Opinnäytetyön alussa määriteltiin tavoitteet opinnäytetyölle, jonka pohjalta empiria-

osuutta alettiin rakentamaan. Tavoitteena oli luoda sellainen kustannuslaskenta-
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malli, jonka avulla saadaan parempi käsitys yrityksen kustannuksista kuukausita-

solla. Kustannuslaskentamalli käytettäisiin myös hinnoittelun tueksi tutkimalla työ-

mailla syntyneitä aikaisempia kustannuksia. Tavoitteena oli luoda sellainen kustan-

nuslaskentamalli, jonka pohjata kohdeorganisaatio voi alkaa seuraamaan kustan-

nuksia, joka ajan mittaan tuottaisi luotettavaa informaatiota hinnoittelun tueksi. 

Kun tavoitteet olivat opinnäytetyölle selvillä, valittiin kohdeorganisaatiolle kustan-

nuspaikat. Kustannuspaikoiksi valikoituivat kohdeorganisaation viisi suurinta toimin-

toa, eli viisi tärkeintä osa-aluetta, joiden kustannuksia tulee seurata.  

Kun kustannuksia alettiin jakamaan laskentakohteille, haluttiin kokeilla muutamaa 

erilaista jakamis- ja kohdistamisvaihtoehtoa. Kustannukset jaettiin kahdelle eri lo-

pulliselle laskentakohteelle. Näistä toinen jakamistapa oli huomattavasti toimivampi, 

johon tutustuttiin syvällisemmin.  

Lopulliseksi laskentakohteeksi päätyi siis työmaat sekä niiden alatyömaat tarkem-

min. Jokaisesta työmaasta ja alatyömaasta haluttiin selvittää muutama perustieto, 

jotka voivat tukea päätöksentekoa sekä hinnoittelua. Jokaista alatyömaata verrattiin 

myös päätyömaan keskiarvoon, jolloin saatiin selville mitkä alatyömaat toimivat hei-

kommin kuin muut. Nämä asiat tehtiin jokaiselle viidelle päätyömaalle. 

Kun työmaakohtaiset kustannukset olivat selvillä, otettiin selvää kohdeorganisaation 

tämänhetkisestä hinnoittelusta ja siitä, että tulisiko sitä kehittää. Peilaamalla tämän-

hetkistä hinnoittelua juuri selvitettyihin kustannuksiin, tultiin siihen lopputulokseen, 

että kohdeorganisaation hinnoittelu on tällä hetkellä toimiva. Kuitenkin hinnoittelun 

merkitys korostuu kilpailun kiihtyessä, jolloin omaa hinnoittelua pitää tutkia jatku-

vasti ja tarkentaa tarvittaessa. Tämä on nyt mahdollista, kun työmaakohtaiset kus-

tannukset ovat selvillä. 

Kustannuslaskentamallin kehitystyö sujui hyvin ja sillä saatiin tuotettua sellaista in-

formaatiota, mitä kohdeorganisaatio tarvitsee päätöksenteossa. Laskentamalli kui-

tenkin vaatii aktiivista käyttöä ja tätä kautta kehittämistä. Laskelmissa käytettiin vain 

yhden kuukauden laskentatietoja, joten kun tietoa syntyy lisää, alkaa laskentamalli 

tuottamaan yhä parempaa ja tarkempaa tietoa kohdeyritykselle. 
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LIITTEET 
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LIITE 1. Haastattelukysymykset 

- Millaista informaatiota toivot uuden kustannuslaskentajärjestelmän tuotta-

van? 

- Miten voisit hyödyntää tätä tietoa omassa työssäsi? 

- Minkälainen yrityksen kilpailutilanne on? 

- Minkälaiseksi näet teidän palvelun? (edullinen, laadukas yms.) 

- Mikä tapa olisi mielestäsi jakaa kustannuksia? (metrit, tunnit yms.) 

- Seurataanko työmaakohtaisiakustannuksia vai konekohtaisiakustannuksia? 

- Mihin kustannuspaikkoihin jakaisit yrityksen? 
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LIITE 2. Esimerkki perinteisestä kustannuslaskennasta ja toimin-

tolaskennasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4(11) 

 

 

 

 

  



5(11) 

 

LIITE 3. Kustannusten jakautuminen kustannuspaikoille 
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LIITE 4. Kustannusten jakautuminen koneille 
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LIITE 5. Työmaa A kustannusjakauma 
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LIITE 6. Työmaa B kustannusjakauma 
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LIITE 7. Työmaa C kustannusjakauma 
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LIITE 8. Työmaa D kustannusjakauma. 
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LIITE 9. Työmaa E kustannusjakauma. 

 

 


