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1 JOHDANTO 

 

Muuttuvien kustannusten tuntemus on etenkin valmistavassa yrityksessä elinehto hinnoittelulle, kate-

laskennalle sekä varaston arvon määrittämiselle. Muuttuvia kustannuksia voidaan selvittää niin tulos-

laskelmasta kuin konkreettisesti tuotantoa seuraamalla ja kulutusta laskemalla. Kesällä 2018 sain toi-

meksiannon päivittää Yritys oy:n tehtaalle uudet tuoterakenteet ja minimikalkyylit taloushallinto-oh-

jelma Novaan. Yritys oy toimii mekaanisen metsäteollisuuden toimialalla. Yrityksen nimi ja toimipaikka 

salataan toimeksiantajan toiveesta. Yrityksen valmistamien tuotteiden kustannukset lasketaan tuotet-

tua yksikköä kohden.  

 

Muuttuvat kustannukset kasvavat tai pienenevät tuotannon määrän mukaan, toisin kuin kiinteät kus-

tannukset, jotka nimensäkin mukaisesti ovat kiinteitä, pysyviä kustannuksia. Minimikustannus (muut-

tuvat kustannukset/tuote) ei ole synonyymi hankintahinnalle, joka on termi, jota käytetään, kun pu-

hutaan varaston arvostamisesta tilinpäätöksessä. Minimikustannuksen määrittäminen on kuitenkin 

lähtökohta niin tässä työssä kuin hankintahinnan määrittämisessäkin. Työssä keskitytään siis selvittä-

mään Yritys oy:n muuttuvien kustannusten laskentaperiaatteet ja kustannusten kohdistaminen tuot-

teille, sekä perehdytään siihen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää yrityksessä varaston arvon mää-

rittämisessä, katelaskennassa sekä hinnoittelussa. Pääpaino työssä on varaston arvon määrittämi-

sessä. Hinnoittelu ja katetuottolaskenta käydään pintapuolisemmin läpi.   

 

Yrityksen laskentatoimi tuottaa laskelmia, joita tarvitaan kannattavuuden arvioimiseen ja kehittämi-

seen. Päätöksenteon tueksi sisäinen laskentatoimi tekee laskelmia, joita ei säätele mitkään viranomais-

määräykset vaan useimmiten yrityksen johdon tarve saada tietoa tuotteiden ja tuoteryhmien kannat-

tavuudesta ja kehityksestä. (Yritystoiminta s.a.) Kun yritys tietää mihin rahaa kuluu, se voi tehdä 

päätöksiä säästöjen kohteista. 

 

Kirjanpitolain uudistus vuonna 2016 tarjoaisi mahdollisuuden myös joidenkin kiinteiden kustannusten 

huomioimiseen varaston arvoa laskettaessa, mutta koska Yritys oy:n kaltaisessa valmistavassa yrityk-

sessä kiinteät kustannukset ovat vain alle kolmannes kokonaiskustannuksista, ei niitä ole otettu huo-

mioon hankintahintaa laskettaessa (Laki kirjanpitolain muuttamisesta 2015 4: §5). Uusien, päivitetty-

jen hintojen korjaaminen Novaan dokumentoitiin tarkasti, sillä tilintarkastajat ovat kiinnostuneita va-

raston arvostamisen menetelmistä – vaikuttavathan ne tulokseen, verotukseen ja taseen arvoon.  

 

Yritys oy on luonut tarkat tuoterakenteet taloushallinto-ohjelma Novaan. Nämä ”resepteiksi” kutsutut 

rakenteet sisältävät lähes kaikki raaka-aineet ja muut muuttuvat kustannukset, joita tarvitaan tuotet-

taessa yksi yksikkö kutakin tuotetta. Seuraavalla sivulla on taulukko (1) selventämässä näitä reseptejä. 

Reseptien avulla saadaan laskettua jokaiselle myyntitapahtumalle myyntikate. Myyntikate puolestaan 

määrittää sen, paljonko rahaa jää kiinteiden kustannusten kattamiseen. Työssä siis selvitetään tämän 

hetkiset muuttuvat kustannukset ja tämän tiedon avulla saadaan määritettyä minimikalkyylit ja han-

kintahinnat katelaskentaa ja varaston arvon määrittämistä varten. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki Novaan luodusta tuotereseptistä. Lukuja on muutettu. 

 

 

 

”Nimike” -sarakkeeseen on syötetty raaka-aineiden koodi, jonka perusteella Nova osaa hakea kyseisen 

raaka-aineen hinnan varastosovelluksesta. ”Tarve” -sarakkeeseen on syötetty tarvemäärä, jonka yh-

den yksikön valmistus tarvitsee ja ”materiaali” -sarakkeessa on Novan laskema kustannus näiden tie-

tojen pohjalta. Nämä reseptit on Yritys oy:ssä huolellisesti käyty läpi yli 10 vuotta sitten ja tänä aikana 

on tapahtunut jonkin verran muutoksia valmistusprosesseissa, joita ei siis ole päivitetty Novaan. Siksi 

Novan laskemat minimikalkyylit (kustannus/yksikkö) ja näistä johdetut minimikustannusarvot (kustan-

nus/tuote) eivät enää pitäneet kaikin osin paikkaansa ja työn tarkoitus on selvittää, mitkä ovat uudet 

minimikustannusarvot ja sen jälkeen arvioida uusien hintojen vaikutus varaston arvoon, joka puoles-

taan vaikuttaa tilinpäätöksessä tulokseen ja verotukseen.  

 

Tässä opinnäytetyössä en pureudu hinnoitteluun syvällisesti, sillä työni keskittyy toimeksiantajan toi-

veesta varaston arvon määrittämiseen ja kustannusten selvittämiseen ja tarkistamiseen. Käsittelen 

tarkasti varaston arvostamiseen liittyvän lainsäädännön, koska hankintahinnan määrittäminen on kir-

janpitolaissa ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa yksityiskohtaisesti ohjeistettu. Lain, yleisohjeen ja 

hyvän kirjanpitotavan tuntemus on välttämätöntä, jotta varaston arvo tulee laskettua kirjanpitolain 

hengen mukaisesti. Hinnoittelu sen sijaan jää tutkimuksen ulkopuolelle, yrityksen itsensä hoidetta-

vaksi. Siihen vaikuttaa niin paljon liiketoimintaympäristön luomat paineet eli kilpailutilanne ja asiakas-

tuntemus että hinnoitteluun löytyy parhaat ammattilaiset yrityksen sisältä. 

  

Nimike (koodi) Tarve Materiaali

Raaka-aine 1 0,69 1,66

Raaka-aine 2 1,76 7,21

Raaka-aine 3 0,16 0,33

Lavakustannus 1,00 0,08

Sähköenergia 1,10 0,11

Työ 1,00 0,82

Kustannukset yhteensä 10,21

TUOTE X
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2 TYÖN TUTKIMUSASETELMA JA METODOLOGIA 

 

Yritys oy:ssä on päivitetty pitkään tuotannossa olevien tuotteiden tuotereseptit perusteellisesti yli 10 

vuotta sitten ja siksi tämä työ on yritykselle ajankohtainen. Tavoitteena on laskea uudet tuotereseptit 

ja syöttää ne Novaan. Päivitettyjen reseptien avulla johto saa laskettua mm. uudet katteet tuotteille 

ja pääsee pohtimaan tuotteidensa hinnoittelua. On siis mahdollista, että ennen tätä päivitystyötä, on 

yritys myynyt tuotteitaan todellisuudessa eri katteella kuin Nova-ohjelma osoittaa. Aikaa työn tekemi-

seen on käytettävissä vajaat 3 kuukautta kesällä 2018. Tutkimuskysymykseksi on asetettu ”miten 

muuttuvia kustannuksia selvitetään ja kohdistetaan tuotteille ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää 

Yritys oy:ssä”. Tähän pyritään antamaan vastaus seuraavien alakysymysten avulla: ”miten tuotanto-

prosessit ovat muuttuneet edellisen päivityksen jälkeen” ja ”mitä eri kustannuksia otetaan laskelmissa 

huomioon” ja ”miten tieto esitetään henkilöstölle”.  

 

Tutkimus oli case -tyyppinen ja tutkimus tapahtui fyysisesti tehtaalla tuotantoa seuraamalla, haastat-

teluin sekä tutustumalla vuoden 2017 tuloslaskelmassa esitettyihin muuttuviin kustannuksiin. Myös 

palkkakirjanpitoa oli käytettävissä tarvittavin osin. Yrityksen käyttämä tuloslaskelmamalli esitetään 

liitteessä 1. Case-tutkimus sisälti työnjohdon ja toimitusjohtajan haastatteluita sekä tuotannon ha-

vainnointia. Työ kohdistui nimenomaan Yritys oy:n toimintaan eikä opinnäytetyötä varten ollut saata-

vissa mallia siitä, miten muissa yrityksissä kohdistetaan ja lasketaan kustannukset, vaan ohjeet laske-

miseen tulivat yrityksen sisältä. Sen sijaan varaston arvon määrittämiseen vaadittava aineisto kooos-

tuu laista ja kirjanpitolautakunnan ohjeista ja on näin ollen tarkkaan säädeltyä.  

 

Opinnäytetyössä tutkitaan ensin muuttuvien kustannusten kokonaismäärä, jonka jälkeen pohditaan, 

miten ne kannattaa kohdistaa tuotettua yksikköä kohden. Työ rajattiin johdon toiveesta koskemaan 

ainoastaan muuttuvia kustannuksia, sillä jo pelkästään ne tuntemalla saa riittävän luotettavan kuvan 

kustannuksista yrityksissä, jotka ovat Yritys oy:n tapaan valmistavia yrityksiä ja joissa kiinteiden kus-

tannusten osuus kokonaiskustannuksista on pieni. Työn lopuksi saadut tulokset esiteltiin henkilöstölle, 

koska kustannusten ja myyntikatteiden tuntemus on erittäin tärkeää myyntihenkilöstölle. 

 

Ulkoista laskentatoimea varten on annettu omat määräyksensä sen rakenteesta, mutta sisäistä las-

kentaa varten voidaan tuosta rakenteesta poiketa. Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan yrityksen käyt-

töön laadittuja laskelmia, joiden avulla toimintaa voidaan ohjata. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tili-

kauden aikaiset tulot ja menot ja sitä käytettiin työssä muuttuvien kustannusten selvittämiseen. Yritys 

oy:n käyttämä tuloslaskelma saadaan tuotettua tilitoimiston kautta, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon. 

Tämän vuoksi tuloslaskelmaa voidaan pitää hyvinkin luotettavana, sillä sen on laatinut kirjanpitoon 

erikoistuneet ammattilaiset. Palkanlaskentaa hoidetaan myös yrityksen sisällä, jotta voidaan selvittää 

nopeasti ja tarkasti se, miten palkkakustannukset kohdistuvat eri tuotantovaiheille. Nämä laskelmat 

osoittautuivat tutkimuksessa joiltain osin epätarkoiksi vanhojen kustannuspaikkalistojen vuoksi. Tätä 

asiaa käydään tarkemmin läpi luvussa 8.1. 
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Raportti on jaettu teoriaan, tutkimusmenetelmän esittelyyn, työosuuteen sekä johtopäätöksiin ja poh-

dintaan. Teoriaosuudessa käydään läpi työn viitekehykseen kuuluvat teoriat, tutkimusmenetelmä-

osuudessa kerrotaan käytetyistä laadullisen tutkimusmenetelmän keinoista, joita työssä käytettiin ja 

työosuudessa selvitetään tutkimuksen työmenetelmät ja tuotettu aineisto. Lopuksi kerrotaan työn tu-

loksista sekä pohditaan työn merkitystä oppimisen näkökulmasta ja yritykselle. Opinnäytetyön aihe oli 

itselleni ajakohtainen, sillä kävin työtä tehdessäni ”tilinpäätöksen erityiskysymykset” -kurssia, jossa 

yhtenä aiheena oli varaston arvon määrittäminen ja sen lisäksi kurssilla tutustutaan hyvään kirjanpi-

totapaan. Työ toimi siis tehokkaana tapana tenttiin valmistautuessani. 
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3 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET HINNOITTELUN JA KATELASKENNAN APUNA 

 

Muuttuviksi kustannuksiksi lasketaan valmistavissa yrityksissä sellaiset kustannukset, jotka syntyvät 

itse tuotannosta joko välittömästi tai välillisesti. Muuttuvan kustannuksen vastakohta on kiinteä kus-

tannus. Aina raja muuttuvien ja kiinteiden kustannusten välillä ei ole selvä ja esimerkiksi sähkö on 

sellainen kuluerä, josta osa on muuttuvaa kustannusta ja osa kiinteää. Tällöin muuttuviin kustannuk-

siin kuuluu tuotannon laitteiden kuluttama sähkö ja kiinteisiin esimerkiksi hallinnointiosaston valaistus.  

 

Muuttuviin kustannuksiin siis lasketaan valmistuksessa syntyvät kustannukset kuten raaka-aineet, työ 

tehtaan puolella ja tuotannossa käytetty sähkö. Näille kustannuksille on ominaista kasvaa tuotannon 

määrän kasvaessa. (Alhola ja Lauslahti 2005, 12.) Kustannuslaskennassa muuttuvista kustannuksista 

käytetään termiä minimikalkyyli, jonka avulla ilmaistaan muuttuva kustannus tuotettua yksikköä koh-

den. Toinen käytetty nimitys tälle suoritekalkyylille on katetuottokalkyyli. Nimitys johtuu juuri siitä, 

että tässä kalkyylissä huomioidaan ainoastaan muuttuvat kustannukset, aivan kuten katetuottolasken-

nassakin. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, 116.) 

  
 

  
 

 

KAAVA 1. Minimikalkalkyylin kaava (Mukaillen: Alhola ym. 2005, 26). 

 

Koska minimikalkyyli ei sisällä kiinteitä kustannuksia, se soveltuu kustannuslaskennan perustaksi niissä 

yrityksissä, joissa muuttuvat kustannukset ovat suuret suhteessa kokonaiskustannuksiin. 

 

Termiä hankintahinta käytetään varaston arvoa laskettaessa. Valmistavassa yrityksessä lasketaan kus-

tannuslaskennan avulla (yleensä) minimikalkyylien mukaiset kustannukset tuotteille, nimikkeittäin, ja 

näin saatua hankintahintaa vielä tarvittaessa alennetaan tilinpäätöstä laadittaessa kirjanpitolain mu-

kaisesti. (Kirjanpitolaki 1997, 5: §6.) 

 

Muuttuvien kustannusten tuntemusta voidaan siis hyödyntää yrityksissä niin varaston arvoa määritet-

täesessä tilinpäätösvaiheessa kuin hinnoittelussa. Koska muuttuvien kustannuksien lisäksi syntyy aina 

myös kiinteitä kustannuksia tuotetta valmistettaessa, täytyy tuotteita myytäessä ottaa huomioon myös 

kateajattelu, jotta tuotteen myymisestä saatu tulo kattaa myös kiinteät kustannukset sekä voiton (Al-

hola ym. 2005, 26). Muuttuvien kustannusten tuntemus auttaa myös yrityksissä eri tuotannon vaihei-

den aiheuttamien kustannusten selvittämisessä ja auttaa tätä kautta tuotannon tehostamisessa. On 

helppo ajatella, että mitä paremmin yritys tuntee kustannusten synnyn, sitä helpompi sen on tehostaa 

toimintaansa. Vaikeus piilee kuitenkin siinä, miten tarkkaan yrityksen kannattaa lähteä kustannuksiaan 

selvittämään, sillä ei ole aivan yksinkertaista kohdistaa kustannuksia oikein, mikäli tuotetaan lukuisia 

eri nimikkeitä. Kustannukset saattavat lisäksi kohdistua eri aikoina eri tavoin ja siksikään absoluuttista 

totuutta kustannuksista ei pystytä aina laskemaan. 

 

 

Laskentakauden muuttuvat kustannukset

Toteutunut suoritemäärä
Minimikalkyyli =
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3.1 Hinnoittelu  

 

Hinnoittelu ei ole aivan yksinkertaista, sillä kysyntä määräytyy pitkälti hinnan kautta. Kysyntä vaikuttaa 

positiivisesti kannattavuuteen, mutta liian alhainen myyntihinta aiheuttaa jopa tappioita. Yrityksen 

tuleekin pohtia kriittisesti sitä, mihin se pyrkii ja asettaa tuotteilleen hinta sen mukaan. Tuotteen hin-

noittelulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan mm. uusien asiakassuhteiden luomiseen, markkinaosuuden 

saavuttamiseen tai vaikkapa yrityksen imagon luomiseen (Avlonitis ja Indounas 2007, 85). 

 

Yritys voi siis valita erilaisista hinnoittelustrategioista omille tuotteilleen sopivimman hinnoittelutavan. 

Päätyy yritys mihin hinnoittelustrategiaan hyvänsä, on sen silti oltava perillä kustannusrakenteestaan 

ja kustannusten määrästä suoritetta kohti. Laskennan pohjana olevaa informaatiota tuottaa sisäinen 

laskenta ja sitä voidaan tuottaa niin tuote- että asiakaskohtaisesti (Vilkkumaa 2005, 237). Koska hin-

noittelu vaatii kustannusten tiedostamisen lisäksi tietoa kilpailutilanteesta, asiakkaiden tarpeista ja 

kilpailustrategioista, jää hinnoitelu usein johdon tehtäväksi. Puhtaasti katetuottotavoitteiden kautta 

pystyy suoritteensa hinnoittelemaan oikeastaan vain sellaiset yritykset, jotka valmistavat tuotteensa 

asiakkaille, jotka eivät ole niinkään kiinnostuneet tuotteen hinnasta vaan siitä, että suorite on saata-

vissa. Lähes aina liike-elämässä yritykset kuitenkin kohtaavat kilpailua ja tämän vuoksi hinnoittelua ei 

välttämättä joka nimikkeen kohdalla johda kustannukset ja tavoiteltavat katteet, vaan kilpailu asiak-

kaista ja markkina-asemasta. Internet omalta osaltaan helpottaa tuotteiden hintojen vertailua ja lisää 

kilpailua kansainvälisestikin (Laitinen ja Länsiluoto 2008, 44).  

 

Kustannusten tuntemusta ei voi kuitenkaan vähätellä hinnoittelussa, vaikka usein myyntihinta ei ole-

kaan suoraan verrannollinen kustannuksiin nähden. Etenkin, jos yrityksessä aliarvioidaan syntyneet 

kustannukset todellisiin, voidaan mennä hinnoittelussa pahasti metsään (Stecher ja Wouters 2017, 

240). Tuotannollisissa yrityksissä ei välttämättä ymmärretä tai osata kohdistaa kaikkia kustannuksia 

tuotteille ja voi käydä niin, että tuotteita myydään liian alhaiseen hintaan ymmärtämättä sitä ennen 

kuin tilikauden tulos osoittaa jonkin menneen pieleen. Jos tuotetaan kovin paljon eri tyyppisiä tuot-

teita, nousevat yleiskustannukset, siksi onkin hyvä tuntea myös konekustannukset pelkkien raaka-

ainekustannusten sijaan (Stecher ym. 2017, 235).  

 

Toimintolaskentahinnoittelu on kehittyneempi tapa laskea kustannukset ja määrätä hinta tuotteille, 

sillä se kohdistaa kustannukset tarkasti oikein suoritteille. Se vaatii kuitenkin hyvin paljon paneutu-

mista ja dataa, jotta kaikki kustannukset saadaan mukaan laskelmiin. Toimintolaskennassa kohdiste-

taan tuotteille välittömien kustannusten lisäksi myös välilliset (yleensä kiinteät kustannukset), joita ei 

kuitenkaan tässä työssä tarkastella, ja siksi tätä laskenta- ja hinnoittelumenetelmää ei tässä tutkimuk-

sessa käytetä. (Vilkkumaa 2005, 256.)  

 

 

3.2 Katelaskenta 

 

Hinnoittelu ja kate kulkevät käsi kädessä: myyntihinta ja muuttuvat kustannukset määrittävät sen, 

mitä jää myyntikatteeksi. Myyntikate eli katetuotto tarkoittaa siis lyhyesti sitä rahan määrää, joka jää 
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käteen suoritteen myynnistä, kun siitä vähennetään siihen kohdistuvat muuttuvat kustannukset. 

Kate voidaan ilmaista myös prosenttimuodossa. (Alhola ym. 2005, 12, 26.)  

 

Myyntikate ei kuitenkaan yksin riitä kattamaan kaikkia kustannuksia, syntyyhän yrityksissä aina 

myös kiinteitä kustannuksia (Vilkkumaa, 263–264). Siksi tarvitaan ajattelun avuksi myös käsite käyt-

tökate, jossa huomioidaan myös kiinteät kustannukset. Näiden kahden katteen kaavoja tutkimalla 

selviää helposti se, miksi muuttuvien kustannusten tuntemus on niin tärkeää yritystoiminnan kannat-

tavuuden vuoksi. (Alhola ym. 2005, 12.) Jos muuttuvat kustannukset on aliarvioitu, syntyy tilanne, 

jossa myyntikateprosentti (myyntikate/liikevaihto x 100) on alhaisempi kuin luullaan ja siksi on ris-

kinä, että tuotteita myydään jopa tappiollisesti. Asiaan saatetaan herätä vasta siinä vaiheessa, kun 

liiketoiminnan tulos on heikompi kuin myyntiluvuilla on kuviteltu.   

 

  

 

KAAVA 2. Myynti- ja käyttökatteen kaava (Mukaillen: Alhola ym. 2005, 12). 

  

Muuttuvien kustannusten avulla saadaan siis selvitettyä myyntikate ja määrittämällä haluttu myynti-

kateprosentti, saa yritys määriteltyä tuotteelleen myyntihinnan, joka kattaa kiinteät kustannukset ja 

halutun voiton. Eri tuotteilla tai tuoteryhmillä (nimikkeillä) voi olla eri tavoitteet myyntikateprosen-

teiksi. Yksinkertaisimmillaan myyntihinta saadaan laskettua yhden jakolaskun avulla. (Alhola ym. 

2005, 40.) 

 

 

 

KAAVA 3. Myyntihinnan kaava (Mukaillen Alhola ym. 2005, 40). 

 

Yllä olevassa kaavassa ei huomioida alennusvaraa eikä arvonlisäveroa, mutta kaavasta selviää hyvin 

se, miten miten pelkät muuttuvat kustannukset tuntemalla, yritys voi laskea helposti tuotteilleen 

myyntihinnan. Tämä yksinkertaistettu kaava toimii Yritys oy:n tyyppisissä yrityksissä hinnoittelume-

netelmänä, sillä muuttuvien kustannusten osuus on suuri. (Alhola ym. 2005, 40-41.) 

 

   

Myyntihinta

- Muuttuvat kustannukset

= Myyntikate

- Kiinteät kustannukset

= Käyttökate

tuotteen muuttuvat kustannukset

(100-katetuottoprosentti)
Hinta= x100
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4 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET VARASTON ARVON MÄÄRITTÄMISESSÄ  

 

Muuttuvien kustannusten avulla saadaan laskettua tuotteille hankintahinta. Tätä hankintahintaa käy-

tetään varaston arvon määrittämisessä. Varaston arvon määrittämistä ja hankintahinnan laskemista 

ohjaavat kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa. Seuraavaksi käsitellään varaston arvon määrittämistä, 

sen laskemiseen tarvittavan kustannuslaskentamenetelmän valintaa sekä kirjanpidollisen arvon mer-

kitystä tilinpäätökseen ja verotukseen. 

  

4.1 Varaston arvon määrittäminen 

 

Kirjanpitolakia uudistettiin eduskunnassa vuonna 2015 ja uusi kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016. 

Varaston arvon määrittämiseen muutoksia tuli sekä termistön, että hankintamenon laskennan osalta. 

Vanhassa laissa puhuttiin muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista, mutta ne korvattiin uudessa laissa 

termeillä välittömät ja välilliset kustannukset. Lisäksi yritykset saavat uuden lain myötä valita kahdesta 

eri tavasta laskiessaan hankintahintaa, kun vanhan lain mukaan kaksi tapaa oli valittavissa vain niillä 

yrityksillä, joilla kiinteät kustannukset olivat merkittävät. (Hanski 2016.)  

 

Varastoksi eli vaihto-omaisuudeksi luetaan kirjanpitolain mukaan ”sellaisinaan tai jalostettuina luovu-

tettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet” (Kirjanpitolaki 1997,4: §4). Laki elinkeinotulon ve-

rottamisesta puolestaan määrittää vaihto-omaisuudeksi ”elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostet-

tuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä 

elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet (Laki elinkei-

notulon verottamisesta 1968, §10). 

 

Kirjanpitolaki asettaa rajat varaston arvon määrittämiselle. Yksi rajoitteista on se, ettei varaston arvo 

saa antaa väärää kuvaa liiketoiminnan kannattavuudesta. Oleellisena ohjenuorana toimii tällöin ns. 

varovaisuuden periaate, joka on yksi kirjanpidon yleisistä periaatteista. (Kirjanpitolaki 1997, 3: §3.) 

Tämä periaate on tärkeä sidosryhmiä ajatellen, jotka saavat tilinpäätöksistä arvokasta tietoa – verot-

taja on kiinnostunut veronalaisesta tulosta ja alihankkija tuloksesta ja taseen eristä, jotka kertovat 

mm. maksukyvystä. Esimerkkinä varovaisuuden periaatteesta on sellaisten tuotteiden kirjaaminen ta-

seeseen arvoon 0€, joiden ei odoteta enää menevän kaupaksi eli niihin ei kohdistu tulonodotuksia. 

Näin toimien ei varaston arvo vääristy taseessa. Varovaisuuden periaatteen huomioimisesta tilinpää-

töstöstä tehdessä ohjataan kirjanpitolain kolmannessa luvussa, viidennestä luvusta löytyvät määräyk-

set vaihto-omaisuuden hankintamenon jaksottamiseksi. Näiden jaksotussääntöjen avulla, tuloslaskel-

maan kirjataan kuluksi tuotteen hankintahinnan ja tilinpäätöshetken välisen arvon erotus, mikäli tuot-

teen sen hetkinen arvo on alempi kuin hankittaessa. 

 

Edellä selostettu varovaisuuden periaate sekä hyvään kirjanpitotapaan kuuluva alimman arvon peri-

aate ohjaavat molemmat arvostamaan tuotteet alimpaan arvoonsa. Toisin sanoen, varaston arvoa 

pohdittaessa on valittava se arvo hyödykkeelle, joka on alin seuraavista: alkuperäinen hankintameno, 

todennäköinen jälleenhankintameno tilinpäätöspäivänä tai todennäköinen myyntihinta tilinpäätöspäi-

vänä. (Hanski 2016.) 
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Kirjanpitolain ensimmäisessä luvussa (§3) velvoitetaan kirjanpitovelvolllisia noudattamaan hyvää kir-

janpitotapaa, kuten edellä mainittua varovaisuuden periaatetta. Muita varaston arvostuksessa huomi-

oitavia hyvän kirjanpitotavan periaatteita ovat luotettavuus, johdonmukaisuus sekä erillisarvostuksen 

periaate (Tomperi 2017, 7 - 12). Luotettavuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa kirjanpidon luo-

tettavuus, toisin sanoen informaation tulee olla virheetöntä. Virheettömyyteen liittyy, että se kustan-

nuslaskentatapa, jonka yritys valitsee, on oltava hyväksyttävä − kaikkia tuotannossa syntyviä välillisiä 

kustannuksia ei saa sisällyttää tuotteiden hankintamenoon. Johdonmukaisuus eli menettelytapojen 

jatkuvuus tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee tilikaudesta toiseen käyttää samaa varaston arvostus-

menetelmää. Erillisarvostuksen periaatteen noudattaminen vaatii kaikkien hyödykkeiden arvostamista 

erikseen. (Leppiniemi ja Kaisanlahti 2016, 88.) 

 

4.2 Kustannuslaskentamenetelmän valinta 

 

Edellä mainittiin jo luotettavuuden periaate ja se, että se liittyy kustannuslaskentamenetelmän valin-

taan. Kustannuslaskentamenetelmällä tarkoitetaan erilaisia tapoja laskea kustannukset, joita yhden 

yksikön valmistus tiettyä tuotetta maksaa yritykselle. On hyvä huomata, että tässä asiayhteydessä 

kustannuslaskenta tarkoittaa nimenomaan Kirjanpitolautakunnan (1993, 5) julkaisemaa hyvän kirjan-

pitotavan mukaista kustannuslaskentaa, joka voi poiketa yrityksen ns. sisäisestä laskennasta, jonka 

avulla yritys selvittää kustannusrakennettaan ja selvittää kokonaiskustannuksia esimerkiksi hinnoitte-

lun pohjaksi. 

 

Kirjanpitolain neljännessä luvussa (§5) lukee, että ”kohtuullinen osuus hankinnan ja valmistuksen vä-

lillisistä menoista saadaan lukea hyödykkeen hankintamenoon siltä osin kuin nämä menot kohdistuvat 

tuotantojaksoon. Nämä välilliset menot on voitava selvittää kustannuslaskelman tai -laskelmien 

avulla.” Kirjanpitolautakunta on laatinut yleisohjeen tämän lainkohdan soveltamisesta ja tämä ohjeis-

tus antaa valmistustoimintaa harjoittaville yrityksille kaksi hyväksyttävää tapaa laskea kustannukset: 

minimi- ja normaalikalkyylin mukaiset (Kirjanpitolautakunta 1993, 7). Tällöin periaatteena on se, että 

välittömät kustannukset ovat muuttuvia kustannuksia ja välilliset kiinteitä kustannuksia (Alhola ym. 

2005, 25). Uudessa kirjanpitolaissa puhutaan siis välittömistä ja välillisistä kustannuksista ja suorite-

kalkyylien kaavoissa muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista.  

 

Minimikalkyyli tarkoittaa hankinnan tai valmistuksen kustannusta per tuotettu yksikkö. Yksikkönä voi 

olla esimerkiksi kilogramma. Minimikalkyylin mukaiset kustannukset koostuvat siis välittömistä kus-

tannuksista, joista suurin osa syntyy hankinnasta ja valmistuksesta. Toinen kirjanpitolain hyväksymä 

kustannuslaskentatapa, normaalikalkyyli, laskee muuttuvien kustannusten lisäksi kiinteitä eli välillisiä 

kustannuksia. (Alhola ym. 2005, 25, 28.) Minimikalkyylin mukaan lasketut kustannukset antavat Yritys 

oy:n tyyppisessä tuottavassa yrityksessä hyvinkin tarkan kuvan kustannuksista tuotettua yksikköä 

kohden, sillä muuttuvat kustannukset ovat huomattavat verrattuna kokonaiskustannuksiin. Varaston 

arvon laskentatavan täytyy pysyä vuodesta toiseen samana. Laskentatapaa vaihtamalla ei siis voida 

ohjailla tulosvaikutusta ja veroja, vaan tuloksen suunnitteluun on olemassa omat lailliset toimintata-

pansa. 
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4.3 Varaston arvon vaikutus tilinpäätöksessä 

 

Tilinpäätöstä laadittaessa tulee menon kirjaamisperusteena olla tuotannontekijän vastaanottaminen 

ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen (Kirjanpitolaki 1997, §3). Näin ollen tilinpää-

töshetkellä varastossa olevien raaka-aineiden, keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden arvoa 

ei saa kirjata menoksi tulostilille vaan varaston arvo on kirjattava taseeseen ja varaston muutos tu-

lostilille oikaisemaan ostoja (Leppiniemi ym. 2016, 147, 223). Valmiita tavaroita ostavan ja myyvän 

yrityksen varaston hankintahinta on melko helppo selvittää, mutta tavaroita tai tuotteita itse valmis-

tavan yrityksen on määritettävä tuotteidensa hankintameno kustannuslaskennan avulla, luvun 4.2 

kuvaamalla tavalla. 

 

Varaston arvon muutoksella tarkoitetaan kahden tilinpäätöksen välille syntyvää eroa varaston arvossa. 

Jos esimerkiksi varaston arvo 31.12.2017 olisi ollut 100€ ja seuraavan vuoden inventaarissa saataisiin 

uudeksi varaston arvoksi 110€, olisi varaston muutos 10€. Tämä tarkoittaisi sitä, että varaston arvo 

olisi kasvanut 10 euroa. Näin ollen kaikki vuonna 2018 ostetut tavarat eivät olisi menneet vielä kau-

paksi vaan 10€ niistä jäisi varastoon. Tämän tiedon perusteella tehdään kirjaus kirjanpidossa, joka 

johtaa puolestaan siihen, että tilikauden aikaisia ostoja ”oikaistaan” tuloslaskelmassa 10 euron arvosta 

alaspäin (10 euroahan jäi ostetuista tuotteista vielä myymättä), joka puolestaan johtaa siihen, että 

tilikauden 2018 tulos paranee. Kuvassa 1 on esimerkki edellä kuvatusta tilanteesta, sekä tilanteesta, 

jossa varaston arvo vähenee. 

 

 

 

KUVA 1. Varaston arvon muutoksen vaikutukset tulokseen 

 

Tilikauden tulos vaikuttaa tuloveron määrään eli jos tulos paranee, verot kasvavat, ja päinvastoin. 

Koska varaston muutoksella voidaan vaikuttaa niin esitettävään tulokseen kuin veroihinkin, on ym-

märrettävää, että varaston arvon laskentatapa täytyy pitää tilikaudesta toiseen samana eikä ”kikkai-

lua” hyväksytä. Tuloksen järjestelyynhän on olemassa hyväksyttäviäkin tapoja, kuten poistoeron muu-

tos (Kirjanpitolautakunta 2007, 18). 

  

31.12.2017 100 €              Liikevaihto 2 000 €

31.12.2018 110 €              Ostot 1 000 €

Muutos 10 €                Varaston lisäys -10 € 990 €

:

Tulos 1 010 €

31.12.2017 100 €              Liikevaihto 2 000 €

31.12.2018 90 €                Ostot 1 000 €

Muutos 10 €-  Varaston vähennys 10 € 1 010 €   

:

Tulos 990 €

Tuloslaskelma 2018Varaston arvo taseessa

Varaston arvo taseessa Tuloslaskelma 2018
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5 TYÖSSÄ KÄYTETYT LAADULLISEN TUTKIMUSTYÖN MENETELMÄT 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään laadullista tutkimusotetta, sillä tutkimusta varten oli käytössä aineis-

tona Yritys oy:n edellisen tilikauden tuloslaskelma, tuotereseptit sekä aiemmat johdon laatimat laskel-

mat, kuten katevertailu ja työnkustannuslaskelma. Näiden lisäksi tietoa kerätään sekä seuraamalla 

tuotantoa että haastatteluin.  Käytössä olevat dokumentit saatiin tilinpäätöksestä, palkkakirjanpidosta 

sekä taloushallinto-ohjelman raporteista.  Kyseessä on siis tutkimuksellinen työmenetelmä, jossa ensin 

tutkitaan nykytilanne ja sen jälkeen tehdään tarvittavat päivitykset Novaan ja kerrotaan tulokset työn-

tekijöille. 

 

Tutkimusta varten saatu osa tuloslaskelmasta on muodoltaan sisäiseen laskentaan soveltuva eli siinä 

on erikseen eritelty muuttuvat kustannukset ja myyntikate. Yritys antoi käyttöön tuloslaskelman myyn-

tikatteeseen asti eli kiinteiden kustannusten määrää ei ole tiedossa muuten kuin niiden suurpiirteinen 

osuus kokonaiskustannuksista. Työ siis rajattiin koskemaan vain muuttuvia kustannuksia, jotka on 

tuloslaskelmassa tarkasti eritelty. Tarkka erittely mahdollistaa myös tarkan kustannusten kohdistami-

sen nimikkeille. Ryhmä ”muut muuttuvat kulut” ajatellaan sisältävän välilliset muuttuvat kulut, loppu-

jen kustannusten ollessa välittömiä. Liitteessä 1 on kuva tuloslaskelmasta, joka annettiin käyttöön 

opinnäytetyötä varten. Siitä on poistettu luvut, mutta siitä selviää muuttuvien kustannusten tarkka 

kirjanpito ja käytössä olleen tuloslaskelman kaava. 

 

Työ siis painottuu tuotannossa syntyneiden kustannusten selvittämiseen ja laskentaan, jota kautta 

saadaan selvitettyä minimikalkyylit tuotteille. Minimikalkyylit, ja niiden avulla lasketut hankintahinnat, 

päivittämällä saadaan laadittua Excel-taulukkoon ennakkolaskelma, jossa voidaan arvioida uusien han-

kintahintojen ja tarkennettujen reseptien vaikutus varaston arvoon ja verotukseen. Hallinto voi käyttää 

minimikalkyylejä myös hinnoittelun apuna ja myyntihenkilöstö saa myyntikatteen avulla arvokasta tie-

toa myyntitapahtumista, kuten sen, mistä tuotteista saadaan paras/heikoin myyntikate ja minkä tuot-

teiden markkinointiin kannattaa näin ollen panostaa eniten. 

 

Novasta löytyy kymmenisen vuotta sitten laaditut erinomaiset pohjat tuotereseptien päivittämiselle. 

Tällöin on määritelty raaka-aineiden menekin lisäksi hukkaprosentti sekä työn kustannus tuotettua 

yksikköä kohden. Palkkakirjanpidon ja työntekijöiden työajanseurannan avulla saadaan selvitettyä se 

aika ja rahallinen kustannus, joka on syntynyt kunkin tuoteperheen valmistuksesta. Tässä työssä tul-

laan päivittämään tuotteille raaka-ainekustannusten lisäksi palkkakustannukset. Uudet minimikalkyylit 

määritetään niille tuotteille, joita ovat vielä tuotannossa. Pois karsitaan siis tuotteet, joita ei enää 

markkinoida. 

 

Raaka-aineiden nykyiset kulutusmäärät saadaan muun muassa ottamalla näytteitä tuotantoproses-

sista ja mittaamalla kulutettuja määriä. Lisäksi ostoreskontrasta ja varastokirjanpidosta saadaan tuo-

tettua tiedot valmistusmääristä tiettynä ajankohtana (vaikka vuoden aikana) ja samoin saadaan sel-

ville samalla ajankohdalla varastoon ostettujen tiettyjen raaka-aineiden määrä. Näin saadaan lasket-

tua esim. puutavaran kulutus nostolavoja varten. 
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Eniten perehtymistä vaatii varaston arvon määrittämiseen liittyvät teoriat. Varaston arvo saadaan las-

kettua, kunhan hankintakustannukset on selvitetty. Varaston arvon määrittämisen periaatteet on jo 

käyty läpi luvussa 4. Niitä siis ohjaa kirjanpitolaki, jonka vuoksi varaston arvon määrittäminen on 

tehtävä huolellisesti ja lakiin on tutustuttava huolella. Sen sijaan sisäinen laskenta hinnoittelun ja 

katelaskennan muodossa, jää yrityksen itsensä hoidettavaksi. Muuttuvien kustannusten päivittäminen 

vain antaa siihen hyvät eväät. 

 

 

 

KUVA 2. Opinnäytetyön viitekehys 

 

Koska muuttuvien kustannusten tarkemmasta analyysistä on vierähtänyt yrityksessä jo vuosikymmen, 

on mahdollista, että tuotteita on myyty erilaisella katteella kuin on kuviteltu. On kuitenkin huomattava, 

että Nova päivittää raaka-aineiden hinnan sitä mukaa kun uusi ostohinta syötetään ohjelmaan eli 

päivittäminen tarkoittaa tässä tutkimuksessa raaka-aineiden kulutuksen laskemista, työsuoritusten eli 

palkkojen kustannusten laskemista ja päivittämistä sekä sen tarkistamista, onko ohjelmaan syötetyt 

raaka-aineiden koodit ajan tasalla vai onko niitä jäänyt korjaamatta joihinkin nimikkeisiin. Koodien on 

oltava oikein, koska niiden avulla Nova hakee varastokirjanpidosta raaka-aineen kustannustiedot.  

 

Kun raaka-aineiden koodit ja tarvemäärät ovat tuoteresepteissä oikein, laskee Nova tuotteiden hinnat 

aina uusimman raaka-aine-erän hintojen perusteella oikein. Tätä asiaa selventää johdannossa tau-

lukko 1 ja seuraavassa luvussa kuva 3. Raaka-ainekustannusten muuttuessa on tuotteiden hinnat 

päivitetty Novaan, mutta perusteellinen tuotereseptien oikeellisuuden tarkastus suoritetaan tässä tut-

kimuksessa. 

 

Raaka-aineiden menekin, palkkakustannusten ja koodien tarkistuksen jälkeen on tarkoitus pohtia huk-

kaa ja selvittää, onko sen määrä lisääntynyt tai vähentynyt tuotannossa. Tätä varten inventoidaan 



         

         17 (31) 

varastoa ja tutustutaan vastaanotettujen tilausten oikeellisuuteen ja toimitusjohtajan ylläpitämään 

Excel-tiedostoon, johon on kirjattu hukkaan kirjattavien tuotteiden määrä tuotannossa lähes joka päi-

vältä ja jonka avulla voidaan verrata hukan sekä valmistettujen tuotteiden välistä suhdetta hukan 

syiden selvittämiseksi. 

 

Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä toimitusjohtajan ja työnjohtajan kanssa ja yhdessä heidän kanssaan 

sovitaan tarkemmin siitä, millä keinoin minkäkin raaka-aineen kulutusmääriä on helpoin tai tehokkain 

tutkia. Lisäksi sovimme siitä, miten työ lopuksi esitellään henkilöstölle.  
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6 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN TUOTTEILLE CASE –YRITYKSESSÄ  

 

Jotta muuttuvien kustannusten määrät saadaan selville ja kohdistettua oikein tuotteille, vaatii se niin 

tuotannon tuntemusta, tuloslaskelmaan perehtymistä, että esim. hukan huomioimista tuotantoproses-

seissa ja sen huomioimista laskelmissa. Suurena apuna tässä työssä olivat Novaan reilu vuosikymmen 

sitten laaditut tuotereseptit, joiden paikkaansapitävyys tarkistettiin ja pohdittiin sitä, otetaanko jat-

kossa huomioon myös välillisiä muuttuvia kustannuksia ja, sitä miten ne saataisiin ohjelmaan lisättyä, 

jos ne päätettäisiin ottaa laskelmiin mukaan.  

 

Tuotereseptit -osio on yhteydessä varastokirjanpidon sovelluksen kanssa, jonne päivittyy ostotilaus-

sovelluksen kautta aina uusin keskimääräinen ostohinta raaka-aineille. Tätä kautta saa päivitettyä 

tarvittaessa sen hetkisen minimikalkyylin eli tuotteen valmistuskustannuksen per tuotettu yksikkö, jos 

vaikka jonkin raaka-aineen hinta nousisi. Raaka-aineiden lisäksi on laskettu ohjelman ulkopuolella 

kirjanpidon avulla työn hinta per tuotettu yksikkö, jonka arvo on myös lisätty resepteihin. Näin saadaan 

kätevästi tietää tuotteen minimivalmistusarvo, sillä edellytyksellä, että tuotereseptien koodit ovat oi-

kein ohjelmassa ja koodien takana olevien raaka-aineiden hinnat oikein varastokirjanpidossa. Minival-

mistusarvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä siis valmistuksen kustannuksia valmista tuotetta kohden. 

Alla on kuvio kuvaamassa tätä prosessia. 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Raaka-aineen hinnan päivittyminen kirjanpito-ohjelma Novassa 

 

Yritys oy:ssä päädyttiin päivittämään varaston arvo uusien minimivalmistusarvojen mukaisiksi jo ke-

sällä 2018, eikä siis jääty odottamaan tilinpäätöstä vuoden vaihteeseen. Varaston arvon päivitys to-

teutettiin toimitusjohtajan kanssa heinä-elokuun vaihteessa, välittömästi heinäkuun laskutuksen jäl-

keen, jolloin varastossa olevien tavaroiden määrä oli ajan tasalla. Varastoon kirjatut, mutta jo myydyt 

tuotteet, kun kirjautuvat pois varastosta laskutuksen yhteydessä. Näin toimien, ei myydyillä tuotteilla 

ole kuukausiraportoinnissa heinäkuussa kahta eri arvoa. Varaston arvon muutos laskettiin etukäteen, 

jotta sen vaikutus kuukauden tulokseen kyettiin selvittämään. 

 

6.1 Tuoterakenteiden päivittäminen 

 

Työ alkoi siitä, että työnjohtajan kanssa alettiin käydä läpi Novassa olevia tuotereseptejä. Näitä ra-

kenteita ei ole käyty perusteellisesti läpi vuosikymmeneen, ainoastaan kaikkein olennaisimmat raaka-

ainemuutokset on päivitetty. Koska työnjohtaja oli hyvin kiireinen ja työskenteli enimmäkseen tuo-

tanto-osastolla, työ hoidettiin pitkälti tehtaan puolella päiväsaikaan työntekoa seuraten muistiinpa-

Ostotilauksen vahvistus (raaka-aine) → 
Varastosovelluksessa uusi keskimääräinen hinta → 
Tuotereseptit -osiossa uusi minimikalkyyli (vaatii päivittämisen) 
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novälineet ja vanhat Novasta printatut tuotereseptit apuna kulkien. Ensiksi tutkittiin sitä, pitääkö No-

vaan syötetyt koodit enää paikkaansa, eli laskeeko se raaka-ainekustannukset oikeista raaka-aineista 

tuoteresepteihin. 

 

Iltapäivisin tehtaan sulkeuduttua siirryttiin hallinnon puolelle ja kirjoitettiin puhtaaksi muistiinpanoja 

ja pohdittiin, mihin kaikkeen muutokset vaikuttavat. Samalla etsittiin Novasta ja vanhoista laskelmista 

tutkimukseen liittyvää aineistoa. Edelliset laskelmat olivat ainoastaan paperille printattuja laskelmia, 

joten niiden sisältämät kaavat ja päätelmät puuttuivat ja olikin aika iso työ oppia ymmärtämään, mistä 

luvut on saatu ja mitä niistä voidaan päätellä. Onneksi aikaa tutkimuksen suorittamiseen oli varattu 

lähes koko kesä, joten kiireessä ei asioita tarvinnut omaksua, vaan pystyttiin rauhassa tutustumaan 

aiheeseen, laskelmiin ja Novaan. 

 

Nykyisin käytössä olevia raaka-aineita verrattiin entisiin ja tämä työ sisälsi uusien materiaalien pun-

nitsemista ja muunkinlaista kulutuksen mittaamista tuotantoprosessin aikana, jotta nykyinen kulutus 

saatiin selvitettyä. Uusista ja vanhoista raaka-aineista löytyi eroja niin niiden painossa kuin leveydes-

säkin. Tuoteresepteistä löytyi virheitä raaka-aineiden osalta niin nimikkeistä eli koodeista kuin niiden 

kulutusmääristäkin. Kulutusta mitattiin punnitusten lisäksi tutkimalla laskuja ja raaka-aineen kulutusta. 

Esimerkiksi sähkön kulutus saatiin vertaamalla heinäkuun seisokin sähkönkulutusta kesäkuun kulutuk-

seen ja liiman kulutus laskettiin katsomalla Novasta tuotetut yksiköt uuden liimasäiliön aikana. Laskuja 

läpi käymällä saatiin selvitttyä puutavaran kulutus vuonna 2017 ja kun kirjanpito-ohjelmasta selviää 

myydyt yksiköt, saatiin lasketttua lavakustannus/ tuotettu yksikkö. 

 

Työ oli siis ensi alkuun ihan konkreettista kulutuksen mittaamista eri raaka-aineiden osalta, ennen 

kuin voitiiin syöttää kaikki muuttuneet tiedot ohjelmaan. Uusien raaka-aineiden ja kulutusmäärien 

tutkiminen vei aikaa vajaa pari kuukautta. Paljon aikaa käytettiin niin kirjanpito-ohjelma Novaan, että 

aikaisempiin laskelmiin tutustumiseen. Tämä työ tehtiin hyvin itsenäisesti, sillä kesäaikaan oli halllin-

non väkeä lomilla ja toisaalta kiirettä työn toteutuksen kanssa ei ollut.  

 

Lavakustannuksen selvittäminen vei aika paljon aikaa, koska yhtä oikeaa tapaa laskea sitä ei ole. 

Lisäksi jouduttiin miettimään kustannuksia laskiessa sitä, onko mielekkäämpää laskea kulutus tuotet-

tuja vai myytyjä yksiköitä kohden. Lavakustannuksilla on iso merkitys kustannuksien synnyssä, niitä 

kun tarvitaan jokaisessa rahdissa. Syntyneet kustannukset päätettiin kohdistaa myytyihin yksiköihin, 

sillä kaikki myydyt tuotteet vaativat lavan kuljetusta varten, osa tuotetuista tuotteista eivät päädy 

asiakkaille vaan päätyvät hukaksi tai esittelykappaleiksi ja nämä eivät vaadi silloin lavaa eivätkä näin 

ollen myöskään ole synnyttämässä lavakustannuksia.  

 

Laskemista hankaloitti myös se, että ostotilauksia vastaanottaessaan yritys saa lavoja, joita voidaan 

käyttää uudelleen tuotteiden lähetyksessä, jolloin lavakustannus muodostuu ostohinnan sisältämästä 

lavakustannuksesta. Eri tavalla laskien, voi siis päästä erilaiseen tulokseen, mutta lopulta päädyttiin 

kohdistamaan kustannukset myytyä yksikköä kohden (näin kustannus saadaan hinnoiteltua oikein) ja 

lavakustannukseksi valittiin puutavaran kustannus, joka saatiin selville laskuja tarkastamalla. 
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Hukan määrittäminen oli alkukesästä myös työlistalla, mutta lopulta päädyttiin siihen, että sitä ei tässä 

tutkimuksessa käydä tarkkaan läpi. Sen tarkka läpikäyminen veisi paljon aikaa eikä se tuntunut enää 

mielekkäältä, kun aika, joka tähän työhön oli varattu, ei olisi välttämättä riittänyt ja hukan laskemiseen 

liittyvä työ olisi jäänyt kesken. 

 

Työmenekkiä laskettiin, sillä toimitusjohtaja arveli, että työn tehostamisen ansiosta voisi olla mahdol-

lista, että työaika tuotettua yksikköä kohden olisi pudonnut viime vuosina. Aivan tarkkaa työaikaa 

valmistettua tuotetta kohden ei kuitenkaan pystytty laskemaan, sillä kävi ilmi, että tehtaan työnteki-

jöillä käytössään olevissa työajanseurantalomakkeissa oli virheellisiä kustannuspaikkoja, jonka vuoksi 

työn kustannusta ei voitu aukottoman varmasti kohdistaa oikeille tuotteille. 

 

Toimitusjohtaja ehdotti myös jonkinlaisen lisäyslaskennan suorittamista, jotta välilliset muuttuvat kus-

tannukset saadaan kanssa mukaan resepteihin ja minimikalkyyleihin. Välilliset kustannukset saatiin 

kätevästi vuoden 2017 tuloslaskelmasta ja ne päätettiin vain laskea yhteen ja jakaa tuotantomäärällä. 

Kustannukset päätettiin laskea siis hyvin yksinkertaisella ja karkealla tavalla, sillä välillisten muuttuvien 

kustannusten osuus välittömistä kustannuksista kokonaiskustannuksista oli vain 11%. Monimutkai-

sempi laskentatapa, kohdistamalla välilliset kustannukset välittömien kustannusten suhteessa tuot-

teille, ei todennäköisesti jakaisi kustannuksia euromääräisesti kovinkaan eri tavoin. Päädyimme kui-

tenkin siihen, ettei välillisiä kustannuksia varten perusteta varastosovellukseen uutta koodia, eikä niitä 

näin ollen lisätä tuoteresepteihin. Syy tähän oli se, että välillisten kustannusten osuus välittömistä voi 

vaihdella vuosittain ja niiden määrää pitäisi jonkun henkilön laskea ja korjata ohjelmaan ja koska 

niiden osuus kokonaiskustannuksista on aika pieni, se olisi turhaa työtä vuodesta toiseen. 

 

Työkustannus on syötetty resepteihin ja siksi sen kustannus tarkistettiin ja päivitettiin. Alla on tau-

lukko, josta selviää menetelmä, jolla työkustannus kohdistettiin valmistettua yksikköä kohden. Tiedot 

saatiin palkkakirjanpidosta, Novan raporteista sekä tuloslaskelmasta. 

 

TAULUKKO 2. Työkustannuksen kohdistaminen tuotettua yksikköä kohden. 

 

 

 

 

Työkustannus tuotettua yksikköä kohden

Tuote-

ryhmä

Valmistettu 

määrä Jyvitys %

Välittömät 

palkat Jyvitys €

Työkustannus 

yhteensä

Työkustannus/ 

yksikkö

Ryhmä 1 64 600 45 25 217 29 822 55 039 0,85

Ryhmä 2 32 000 17 7 507 11 266 18 773 0,59

Ryhmä 3 30 500 20 10 164 13 254 23 418 0,77

Ryhmä 4 33 400 18 7 237 11 929 19 166 koko x 0,68

koko y 0,45

Yhteensä 160 500 100 50 125 66270 116 395

Välillinen työ 66 270 €          

Muuttuvat (välilliset ja välittömät) henkilöstökustannukset yht. 116 395 €        
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Taulukosta 2 selviää työkustannusten kohdistamismenetelmä. ”Valmistettu määrä” tarkoittaa vuoden 

2017 aikana tuotettua yksikkömäärää, ”jyvitys %” tarkoittaa sitä osuutta välillisistä kustannuksista, 

joka kohdistetaan kullekin tuoteryhmälle. Se on saatu, kun on ensin laskettu kunkin tuoteryhmän 

valmistetun määrän suhteellinen osuus kokonaistuotannosta ja samoin osuus välittömistä palkoista. 

Näiden suhteellisten lukujen avulla on arvioitu kullekin tuoteryhmälle sopiva osuus välillistä kustan-

nuksista. Välilliset kustannukset täten jyvitetään välittömien palkkojen ja tuotantomäärien suhteessa.  

 

Tuoteryhmää 4 valmistetaan kahdessa eri mitassa ja sen työkustannuksen laskeminen vaati vielä li-

sälaskelmia (liite 2). Lisäksi yrityksessä valmistetaan tuoteryhmien 1–4 lisäksi muitakin tuoteryhmiä, 

joiden työkustannukset on esitetty liitteessä 2. Saadut yksikkökohtaiset työkustannukset päivitettiin 

lopuksi Novaan. 

 

6.2 Varaston arvon laskeminen 

 

Kun työkustannus, raaka-ainekustannus, lavakustannus ja sähkön kulutus oli saatu selvitettyä, pys-

tyttiin aloittamaan varaston arvon määrittäminen. Uudet, päivitetyt minimikalkyylit ja varaston määrä 

lisättiin ensin Excel-taulukkoon (liite 3), jossa laskettiin uusi varaston arvo ennen kuin uudet kalkyylit 

päivitettiin Novaan. Näin pystyttiin vertaamaan uutta ja vanhaa varaston arvoa keskenään ja pohti-

maan sen vaikutuksia tulokseen ja verotukseen. Koska Nova käyttää kalkyyleistä nimitystä ”omakus-

tannus”, tätä termiä käytettiin myös näitä ennakkolaskelmia laadittessa. ”Nimike”-sarakkeessa on lu-

etteloitu kuhunkin tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, ”varastossa” -sarakkeesta näkyy kyseisen tuotteen 

määrä varastossa. 
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TAULUKKO 3. Esimerkki laskelmasta varaston arvon arviointa varten 

 

 

  

Kuten aikaisemmin luvussa 6.1 olen jo todennut, emme sisällyttäneet kustannuksiin välillisiä muuttavia 

kustannuksia (paitsi palkkojen osalta). Pohdimme kuitenkin toimitusjohtajan kanssa sitä, olisiko tar-

peellista siirtyä minimikalkyylin laskemisesta normaalikalkyyliin, mutta päätimme pysyä minimikalkyy-

lissä, sillä normaalikalkyylillä laskien olisi pitänyt määrittää normaali toiminta-aste, johon ei olisi yksi-

selitteistä vastausta. Lisäksi minimikalkyyli antaa jo itsessään riittävän tarkan kuvan kustannuksista 

sekä yrityksen että tilintarkastajan näkökulmasta. Tuotantomäärä vaihtelee vuosittain ja koska nor-

maalikalkyyli pysyy muuttumattomana, se antaisi ennen pitkää vääristyneen kuvan kustannuksista 

eikä näin ollen palvelisi tarkoitustaan. Lisäksi samaa laskentamenetelmää tulee kirjanpitolain kolman-

nen luvun (§3) mukaan käyttää tilikaudesta toiseen, ellei sen muuttamiseen ole painavaa syytä ja 

siksikään ei nähty tarvetta lähteä muuttamaan laskentamenetelmää normaalikalkyyliksi. 

 

 

Kaava 4. Normaalikalkyylin kaava (Mukaillen Alhola ym. 2005, 29). 

 

Varaston arvoon vaikuttaa valmisteiden lisäksi raaka-aineiden hankintahinta. Niiden arvo määräytyy 

Yritys oy:ssä varastossa painotettuna keskimääräisenä hankintahintana, jonka Nova päivittää jokai-

sen oston yhteydessä. Työssä ei siis käyty läpi varastossa olevien raaka-aineiden hankintahintaa, 

sillä sen Nova laskee suoraan varastosovelluksesta eikä se näin ollen aiheuta tarvetta tutkimustyölle. 

  

Koodi Nimike Varastossa

Vanha oma-

kustannus Arvo

200101 Tuote 1 0,00 6,11 0,00

200102 Tuote 2 41,76 6,13 256,19

200103 Tuote 3 538,72 5,93 3 193,10

200104 Tuote 4 139,20 5,95 827,93

200105 Tuote 5 633,44 5,82 3 689,34

200106 Tuote 6 167,04 5,84 976,33

Yhteensä 8 942,90

Koodi Nimike Varastossa

Uusi oma-

kustannus Arvo

200101 Tuote 1 0,00 6,11 0,00

200102 Tuote 2 41,76 6,13 256,19

200103 Tuote 3 538,72 5,63 3 032,99

200104 Tuote 4 139,20 5,66 787,87

200105 Tuote 5 633,44 6,15 3 895,66

200106 Tuote 6 167,04 6,19 1 033,98

Yhteensä 9 006,68

Tuoteryhmä X

Tuoteryhmä X

Kiinteät kustannukset

Normaalisuoritemäärä
Normaalikalkyyli = Minimikalkyyli +
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7 TYÖN TULOKSET JA TARKISTUSLASKENTA 

 

Yritys oy:lle työ merkitsi tuotereseptien ajan tasalle saattamista ja omien työntekijöiden vapauttamista 

tästä päivitystyöstä, joka oli asialistalla jo jonkin aikaa ollut. Etukäteen ei tiedetty, miten varaston arvo 

tulisi muuttumaan, mutta tekemällä laskelman Excelissä päivitettyjä arvoja käyttäen, saatiin tieto siitä, 

että varaston muutos tulee olemaan vähäinen eikä aiheuta paineita tilinpäätösvaiheessa tuloksen jär-

jestelyyn esim. poistoeron avulla eikä hinnoittelun pohjana olevassa kustannustiedossa ole mainittavia 

virheitä tai vääristymiä. Asia varmistettiin pohtimalla syitä niin löytyneiden minimikustannusten nou-

suun kuin laskuunkin. Mikäli syytä ei olisi löytynyt, olisi laskelmissa todennäköisesti virhe. Työkustan-

nusta laskettaessa selvisi, että työn kustannus tuotettua yksikköä kohden on tippunut eli yrityksen 

johto on onnistunut tavoitteessaan tehostaa ajankäyttöä. 

 

Uusien varaston arvoon vaikuttavien hankintahintojen (eli minimikalkyylien) Novaan päivittämisen yh-

teydessä työvaiheet dokumentoitiiin tilintarkastusta varten tarkkaan, jotta tilintarkastajalle selviää, 

mistä nykyinen varaston arvo johtuu. Lisäksi dokumentoitiin tuotteiden uusien hankintahintojen muo-

dostuminen ja syyt mahdollisiin arvojen alentamisiin. 

 

Välillisistä muuttuvista kustannuksista saatiin laskettua eräänlainen euromääräinen yleiskustannuslisä 

tuotettua yksikköä kohden. Tuon lisän mukaanottamista minimikalkyyliin ja sen kautta varaston ar-

voon pohdittiin, mutta päätettiin kuitenkin olla ottamatta näitä kustannuksia mukaan tuoteresepteihin, 

koska varaston arvon kasvattaminen ja sitä kautta varaston muutoksen kasvu nyt, johtaisi suurempiin 

veroihin eikä tuloksen kasvattaminen varaston arvoa kasvattamalla ole tarpeellista. Lisäksi välilliset 

kustannukset yksikköä kohden muuttuvat tuotantomäärän mukaan ja se pitäisi päivittää lähes vuosit-

tain ja työn tarkoitus ei ollut tehdä varaston arvostamisesta hyvin tarkkaa ja aikaa vievää tulevaisuu-

dessa, vaan saada minimikalkyylit päivitettyä ja tutkittua sen vaikutus varaston arvoon ja sitä kautta 

verotukseen ja kuukausiraportoinnin tulokseen. 

 

Yleiskustannuslisä saatiin summaamalla tuloslaskelmasta sellaiset muuttuvat kustannukset, joita ei 

oteta huomioon resepteissä. Näitä kustannuksia ovat muut muuttuvat kustannukset, hallinnon osuus 

sähköstä, lämmitys, koneiden korjaukset, työvaatteet, henkilökunnan koulutukset sekä luottotappiot. 

Koulutuskustannukset sisältävät ainoastaan tuotannon työntekijöiden kustannukset. Tämä saatu 

summa jaettiin tuotetuilla yksiköillä, jolloin yleiskustannuslisäksi saatiin noin 20 sent/tuotettu yksikkö. 

Tätä lisää ei siis oteta huomioon varaston arvoa laskettaessa eikä sitä näin ollen kirjattu Novaankaan 

tuoteresepteihin. Lisän laskemisen tarkoitus oli siis toimia apuvälineenä katelaskentaa suoritettaessa. 

 

Koska tuotannon muuttuvat kustannukset ovat nyt selvillä ja tiedetään myös välillisten kustannusten 

määrä yksikköä kohden, pystyy hallinto pohtimaan hinnoittelun keinoja katteen parantamiseksi. Kui-

tenkin hinnoittelussa joudutaan ottamaan huomioon kilpailutilanne ja asiakaskunta sekä huolehtimaan 

siitä, että markkina-asema säilyy, joten hinnoittelu jäi hallinnon henkilöstön pohdittavaksi ja ratkais-

tavaksi ja heti ei tehty mitään liikkeitä hintojen nostamiseksi. Kustannusten parempi tuntemus antaa 

kuitenkin eväitä hinnoittelun pohdintaan ja kävi ilmi, että joidenkin nimikkeiden kohdalla voisi olla 
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hyvä luopua määräalennuksista, koska katteet jäävät tuolloin joidenkin nimikkeiden kohdalla todella 

pieniksi. 

 

Tein vertailulaskelman vahvistetun tuloslaskelman antaman myyntikatteen ja Novasta saatavan myyn-

tikatteen eroista (kuva 5). Sen perusteella voi todeta, että Novan laskema omakustannushinta oli 

ennen päivitystä liian alhainen. Tämä laskelma toimii eräänlaisena tarkistuslaskelmana, koska sen 

avulla voidaan varmistua siitä, että omakustannushinta (minimikalkyyli) on oikean suuruinen Novassa. 

Ideana on siis tuottaa Novasta saatavasta katelaskelmasta tuloslaskelman tyyppinen laskelma, jota 

voidaan verrata kirjanpidon tuloslaskelmaan muuttuvien kustannusten osalta. Näin siis voidaan verrata 

kahdesta eri paikasta tuotettuja myyntikatteita keskenään. Tuloslaskelma kun laskee tulot liikevaih-

dosta ja menot toteutuneiden todellisten kustannusten avulla, mutta Nova sen sijaan laskee katteen 

myyntitilaussovelluksen avulla, jossa se laskee myyntikatteen myyntihinnan ja omakustannushintojen 

erotuksesta. Myyntitilaussovellus kun ei voi huomioida kassa-alennuksia tai ns. jälkihyvityksiä, koska 

niiden vaikutus nähdään vasta jälkeenpäin. Tuloslaskelmassa ei näitä vääristymiä ole ja se toisaalta 

sisältää myös kaikki valmistusvirheiden yms. kustannukset. 

 

Novasta saa katelaskelman ladattua ”Laskutus” -sovelluksesta. Raportti ei kuitenkaan täysin vastaa 

kirjanpidon myyntikatetta, sillä Nova ei pysty huomioimaan esim. myynneistä annettuja maksutapa-

alennuksia. Siksi kyseiset alennukset vähennetään tarkistuslaskelmassa Novan laskemasta katteesta. 

Maksutapa-alennukset puolestaan saadaan kirjanpidosta. Vertailulaskelma tehtiin vuoden 2017 tieto-

jen pohjalta jo ennen omakustannushintojen päivittämistä ja se antaa vahvistusta sille, että kalkyylit 

on nyt laskettu oikein, sillä vuoden 2017 katteet näyttäytyvät Novassa liian suurina ja päivityksen 

yhteydessä omakustannushinnat nousevat ja tätä myötä katteet tippuvat. 

 

Novan antama myyntikate        934 308 € 

- kirjanpidosta myynnin oikaisut (katelaskenta ei huomioi kassa-alennuksia yms.)    -59 085 € 

- muut muuttuvat kulut (kirjanpidosta)     -163 977 € 

+ rahdeista katelaskennassa huomioitu osuus     +48 953 € 

+ sähkö (kirjanpidosta, sisältyy tuotekalkyyleihin)     +27 312 € 

Oikaistu kate         787 511 € 

Kirjanpidon myyntikate (tuloslaskelmasta)      749 485 € 

Erotus          38 026 € 

 

KUVA 4. Vertailulaskelma kirjanpidon myyntikatteen ja katelaskennan myyntikatteen välillä 1.1 - 

31.12.2017 

 

Muut muuttuvat kulut (eli välilliset muuttuvat kustannukset) vähennetään Novan laskemasta kat-

teesta, sillä talousohjelman raportit eivät tunnista tämän ryhmän kuluja (koulutus, matkakulut, siivous, 

lämmitys, ajoneuvokulut, luottotappiot). Sen sijaan tähän ryhmään kuuluvista menoista myyntirahdit 

ja sähkö on jo sisällytetty kalkyyleihin, joten niiden kulut lisätään ikään kuin takaisin laskelmaan. 

Rahtien kulut saadaan Novan ABC-analyysista laskemalla rahtituottojen (116 293, 29 €) ja niistä saa-

dun katteen (67 339, 79 €) välinen erotus.  
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Jos katteet kovasti poikkeaisivat toisistaan, olisi se merkki siitä, että OKA-hinnat ovat ohjelmassa vää-

rin, mikä vääristäisi varaston arvoa kirjanpidossa. Myyntitilaukset -sovelluksessa oli nettohintana 

(OKA-hintana) varastosovellukseen kirjattu OKA-hinta, jota ei ole päivitetty hetkeen. OKA-hinta olisi 

oikeasti korkeampi ja vastaavasti myyntikate jäisi pienemmäksi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

8.1 Toteutetut muutokset 

 

Työ saatiin valmiiksi kesällä 2018 ja joitain muutoksia käytäntöihin alettiin tehdä heti tulosten selvittyä. 

Koska tutkimus perustui edellisenä vuotena tuotettuihin aineistoihin, oli työ niin sanottua jälkilasken-

taa. Työssä siis tutkittiin jo toteutuneita lukuja ja niiden pohjalta tehtiin päätöksiä tulevia vuosia aja-

tellen. Työn tarkoitus oli vastata kysymyksiin ”miten muuttuvia kustannuksia selvitetään ja kohdiste-

taan tuotteille ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää Yritys oy:ssä”. Tähän pyrittiin antamaan vastaus 

seuraavien alakysymysten avulla: ”miten tuotantoprosessit ovat muuttuneet edellisen päivityksen jäl-

keen” ja ”mitä eri kustannuksia otetaan laskelmissa huomioon” ja ”miten tieto esitetään henkilöstölle”. 

 

Ajan tasalla olevien minimikalkyylien avulla myyntihenkilöstöllä on nyt parempi käsitys myyntikatteesta 

ja siitä, mistä kate koostuu. Uuden päivityksen yhteydessä ajantasaistettiin varastosovellukseen uudet 

hankintahinnat, jonka lisäksi henkilöstölle kerrottiin yleiskustannuslisän laskemisesta ja sen määrästä 

tuotettua yksikköä kohden. Koska yleiskustannuslisää ei lisätty Novaan tuoterakenteisiin (resepteihin), 

sen arvo kerrottiin henkilöstölle yhteisessä palaverissa.  

 

Luvussa 7 esittelin katevertailulaskelman. Yksi syy, joka selittää eroja näiden kahden katelaskelman 

välillä on se, että Novaan ei syötetä myyntitilauksia tehdessä rahtikustannuksia kaikista myynneistä, 

sillä isot tilaukset ovat rahtivapaita asiakkaille. Näin ollen myyntikate Novassa näyttää paremmalta 

kuin mitä se todellisuudessa on. Palaverin tuloksena sovimme yhteisesti, että kaikki rahtikustannukset 

syötetään jatkossa Novaan, vaikka niitä ei asiakkailta perittäisikään, jolloin asiakaskohtaiset katteet 

on mahdollista laskea Novan tuottamista raporteista ja samalla Novan tuottama myyntikate pitäisi 

paremmin paikkansa. 

 

Tehtaan puolelle tuli uudet päivitetyt kustannuspaikkalistat, koska työn aikana tuli ilmi, että vanhat 

listat olivat epäselviä ja virheellisiäkin. Tämän ansiosta voidaan työkustannus jatkossa kohdistaa tar-

kalleen oikein ja saadaan entistäkin paremmin kohdistettua työkustannus oikein tuotteille ilman yli-

määräistä työtä. Kustannuspaikkalistoihin tehtaan työntekijät kirjaavat tekemänsä työajan, sille kus-

tannuspaikalle, jolle työ kohdistui. Listoihin oli jäänyt vielä vääriä koodeja työvaiheille, joita ei enää 

ollut olemassa, mutta joita työntekijät vielä käyttivät epäselvyyksien vuoksi. Muuttuvien kustannusten 

selvittäminen onnistui tuotantoa seuraamalla ja haastatteluin ja tarkastuslaskennan avulla pystyin tar-

kistamaan, että luvut ovat oikeassa suuruusluokassa. Sen sijaan hukan määrän tarkastaminen jäi 

tekemättä.  

 

8.2 Pohdinta 

 

Yritys oy:ssä oltiin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin ja itsenäiseen työskentelytapaani. Suurena 

apuna olivat toimitusjohtaja ja työnjohtaja, joiden kanssa pystyttiin keskustelemaan tavoista, joilla 

tehtävää hoidetaan. Työilmapiiri oli lisäksi erinomainen eikä työ tuntunut puurtamiselta missään vai-

heessa ja jokaisena päivänä oli mukavaa tulla töihin!  
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Sisäinen laskenta tuntuu jopa haastavammalta kuin ulkoinen laskenta. Ulkoinen laskentatoimi on niin 

tarkkaan säänneltyä, että se voi jopa olla helpompaa kuin sisäinen, mikäli on sisäistänyt sen, mihin 

mikäkin kirjaus kirjanpidossa vaikuttaa ja tietää, mistä kysyä ohjeita pulmatilanteissa. Ulkoisen las-

kentatoimen voi myös useimmiten ulkoistaa helposti vaikkapa tilitoimiston hoidettavaksi. Sisäinen las-

kenta on puolestaan vaikeampi ulkoistaa, sillä lukuja ja laskelmia on niin paljon saatavissa ja yleensä 

yrityksen johto on parhaiten perillä siitä, mitkä laskelmat ja luvut ovat olennaisimpia ja parhaiten 

vievät yritystä kohti valitsemaansa tavoitetta.  

 

Yrityksissä tulee tietää ruohonjuuritasolta lähtien, se miten toiminta pyörii ja mistä kaikesta hyvään 

tulokseen pääsy koostuu, siihen kun vaikuttaa niin yrityksen sisällä tapahtuvat toiminnot kuin liiketoi-

mintaympäristökin. Tähän kuuluu niin tuotantolaitteiden tuntemus kuin asiakkaiden käyttäytymisen 

tuntemuskin, muutamia asioita mainitakseni. Johdon laskentatoimen tehtävänä on tuottaa laskelmia 

ja lukuja yrityksen johdolle, joiden perusteella yrityksessä kyetään tuotantoa ohjaamaan kannatta-

vasti. Tämä työ, jossa laskettiin päivitetyt minimikalkyylit, toimii osana tätä operatiivista (sisäistä) 

johtamista. Tietoa hyödynnetään hinnoittelussa ja myyntihenkilöstön tiedottamisessa, jotta he olisivat 

paremmin perillä siitä, millaisilla katteilla tuotteita myydään. Näiden lisäksi päivitysten avulla saadaan 

laskettua tilipäätöstä varten uusi varaston arvo ja saatiin dokumentoitua työ tilintarkastajaa varten. 

 

Asiakaskannattavuuslaskenta voisi antaa uutta perspektiiviä hinnoitteluun ja yrityksen taloudellisen 

tilan analysoimiseen ja kehittämiseen. Nyt kun rahtikustannukset aina kirjataan myyntitapahtumiin, 

on mahdollista tietää katteet, joilla tuotteet asiakkaille myydään. On hienoa, että Yritys oy:ssä tunne-

taan työnkin kustannukset hyvin eikä kirjanpidossa keskitytä laskemaan ainoastaan raaka-ainekustan-

nuksia. Työtunnit on myös huomioitu laskelmissa todellisen eikä viitteellisen konekapasiteetin mukaan, 

joka ei ole itsestään selvää yrityksissä, joissa tuotetaan monia tuotteita ja uusia kehitetään (Stecher 

ym. 2017, 240). 

 

Hukkaprosenttiin en pureutunut tässä työssä kovinkaan perusteellisesti. Työnjohtaja kirjaa tuotannon 

prosessien aikana ylös hukkaan menneet yksikkömäärät ja ne esitetään kuukausittain johdolle. Sen 

sijaan laskin tarkkaan tuotantoprosessissa kuluvan raaka-ainemäärän ja tarkistin, että nimikkeet olivat 

resepteissä ajan tasalla ja tein tarvittavat korjaukset niihin. Jatkossa työsarkaa voisi olla hukkapro-

senttien tarkemmassa laskennassa ja analysoinnissa. Valmistavissa yrityksissä useimmiten välittömät 

kustannukset ovat suuremmat kuin kiinteät ja näin ollen hukkaa vähentämällä saisi tuotantokustan-

nuksia alaspäin. Tämä pätee myös toimeksiantajana toimineeseen yritykseen. Hukkaa voisi olla tar-

peen arvioida sekä tuotannon aikana, että raaka-ainelähetysten kautta. On mahdollista, että saapuvat 

raaka-aine-erät eivät ole tarkalleen sen kokoisia kuin mitä on tilattu ja mistä maksetaan ja tämän 

vuoksi voisi olla hyödyllistä tarkastaa niiden paikkansapitävyyttä.  

 

Kyseisellä yrityksellä on tuotannossaan eri tuotenimikkeitä satoja ja noiden nimikkeiden erityisen 

tarkka kaikkien muuttuvien välittömien kustannusten läpikäyminen veisi viikkoja aikaa ja vaatisi erilai-

set tavat käsitellä joitain kustannuksia. Esimerkiksi aloin ensimmäisenä työnäni tutkia kuormalavojen 

kustannuksia ja tein tuota työtä päiväkausia, koska työssä törmäsi jatkuvasti arvostusongelmiin: osa 
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lavoista rakennetaan itse ja osa ostetaan, osa rahdissa käytetyistä lavoista on saatu omien hankintojen 

kautta ja käytetään näin uudelleen, periaatteessa ilman uusia kustannuksia, mutta hankintahinnassa 

on toki mukana myös tuo lavakustannus. Eli sinänsä pieneltä vaikuttava kustannuserä voikin olla to-

della haastava laskettava, kun siihen alkaa perinjuurin paneutua ja yrittää laskea sille kustannusta 

tuotettua yksikköä kohden. 

 

Työssä saatiin riiittävällä tarkkuudella laskettua muuttuvat kustannukset, jossa tärkeänä pohjana toimi 

Novaan syötetyt reseptit sekä kirjanpidosta tuloslaskelma ja palkkakirjanpidosta kustannuslajikohtai-

nen työaikakirjanpito. Mutta vaikka muuttuvat kustannukset nyt tunnetaankin hyvin, ei se tarkoita, 

että työn valmistumisen jälkeen yritys saisi kilpailuetua tai edes paremman tuloksen. Hinnoitteluun ja 

kysyntään vaikuttaa niin moni seikka, että vaikka yritys tunteekin hyvin kustannusrakenteensa, ei se 

pysty sitä suoraan siirtämään tuotteisiinsa hinnoittelun kautta. Toisaalta on kuitenkin tärkeää olla pe-

rillä siitä, millaisilla katteilla tuotteita myydään, jotta markkinointia osataan kohdistaa oikeille tuotteille 

ja ymmärretään alennustenkin vaikutus katteeseen – suuret myyntivolyymit eivät välttämättä tarkoita 

suurta katetta. 

 

Johdon työ ei siis ole mitenkään yksinkertaista ja se vaatii aivan erityisiä kykyjä hahmottaa   

syy-seuraussuhteita laskelmien ja lukujen avulla. Muuttuvienkaan kustannusten laskenta ja kohdista-

minen tuotteille ei onnistu ilman tuotantoprosessien hyvää tuntemusta ja toisaalta täytyy tietää sekin, 

mihin asioihin täytyy paneutua ja käyttää aikaa ja mitkä ovat niitä asioita, joihin voisi kyllä käyttää 

aikaa, mutta saatava hyöty ei kattaisi tätä vaivaa ja aikaa. Hyvä työnjohtaja, joka on perillä proses-

seista ja osaa kriittisesti tarkastella työtehtäviä ja niiden toteutumista, on todella tärkeä valmistavassa 

yrityksessä. Hän myös toimii tärkeässä roolissa johdon ja tehtaan työntekijöiden välillä. 

 

Yritysmaailmassa kustannusten laskenta eroaa paljon siitä, miten sitä koulussa opetetaan. Koulussa 

tarvittavat luvut laskelmiin saa suoraan tehtävänannosta, mutta yritysmaailmassa näiden lukujen saa-

minen vaatii aikaa ja vaivaa, eivätkä ne välttämättä edes ole yksiselitteisiä. Työn ansiosta muuttuvien 

kustannusten tuntemus on nyt yrityksessä paremmin tiedossa ja nämä uudet minimikalkyylit on esi-

tetty johdon lisäksi myös myyntihenkilöstölle. Itse sain arvokasta tietoa työn ja yrityksen johtamisesta 

sekä hyviä kontakteja, jotka auttavat verkostoitumisessa yritysmaailmaan koulusta valmistuttuani. Li-

säksi tunnen nyt hyvin varaston arvostamiseen liittyvän lainsäädännön ja ymmärrän varaston arvon 

merkityksen verotukseen ja tulokseen. 

 

 

 

  



         

         29 (31) 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT 
 

ALHOLA, Kari ja LAUSLAHTI, Sanna 2005. Taloutta johtamista varten: esimiehille ja asiantuntijoille. 

Helsinki: Edita Prima Oy. 

AVLONITIS, George ja INDOUNAS, Kostis 2007. Service pricing: an empirical investigation. Journal of 

retailing and consumer services [digilehti] 14, 83 - 94. [Viitattu 2019-01-03.] Saatavissa: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698906000300 

HANSKI, Katja 2016. Miten tilinpäätökseen saadaan varastolle oikea arvo? Tilisanomat 1. [Viitattu 

2018-10-06.] Saatavissa: https://tilisanomat.fi/tilinpaatos/miten-tilinpaatokseen-saadaan-varastolle-

oikea-arvo 

KIRJANPITOLAKI. L 1997/1336. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2018-09-20.]   Saatavissa:  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

KIRJANPITOLAUTAKUNTA 1993. Yleisohje hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiintei-

den menojen lukemisesta hankintamenoon. [Viitattu 2019-01-19.] Saatavissa: http://ktm.eli-

nar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/256F6C162BC0B780C22567BD002785E2/$FILE/kilayokm.pdf 

KIRJANPITOLAUTAKUNTA 2007. Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista. [Viitattu 2019-01-28.] 

Saatavissa: http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kir-

janpi.nsf/all/751B9F97EE8F7B2BC22573790048AF8E?openDocument 

LAITINEN, Erkki ja LÄNSILUOTO, Aapo 2008. Hinnoittelumenetelmät auttavat oikean myyntihinnan 

asettamisessa. Tilintarkastus 4. Helsinki: Tilintarkastajayhdistys, 44 - 47. 

LAKI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA. L 1968/360. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2018-10-08.] 

Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/1https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1968/19680360#L2P289680360#L2P28   

LAKI KIRJANPITOLAIN MUUTTAMISESTA. L 2015/1620. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2019-01-18.] 

Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151620 

LEPPINIEMI, Jarmo ja KAISANLAHTI, TIMO 2016. Tilinpäättäjän käsikirja. Helsinki: Talentum Pro. 

NEILIMO, Kari ja UUSI-RAUVA Erkki 2005. Johdon laskentatoimi. Helsinki: Edita Prima Oy. 

STECHER, J. ja WOUTERS, M 2017. Development of real-time product cost measurement: A case 

study in a medium-sized manufacturing company. Int. J. Production Economics [digilehti] 183, 235 - 

244.   [Viitattu 2018-11-06.] Saatavissa: https://reader.elsevier.com/re-

der/sd/pii/S0925527316302997?to-

ken=4AA57BC476609DBF2995492AE057327AF087CEFE51CC3C7328E2379D0373A78C3D1991A63AA

BBACF043CC2A334272BD6  

TOMPERI, Soile 2017. Kehittyvä kirjanpitotaito. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. 

VILKKUMAA, Matti 2005. Talouden apuvälineet johdolle. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

YRITYSTOIMINTA s.a. Kannattavuuslaskenta. [Viitattu 2019-03-04.] Saatavissa: 

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/tuotot-ja-kustannukset 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698906000300
https://tilisanomat.fi/tilinpaatos/miten-tilinpaatokseen-saadaan-varastolle-oikea-arvo
https://tilisanomat.fi/tilinpaatos/miten-tilinpaatokseen-saadaan-varastolle-oikea-arvo
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/256F6C162BC0B780C22567BD002785E2/$FILE/kilayokm.pdf
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/256F6C162BC0B780C22567BD002785E2/$FILE/kilayokm.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151620
https://reader.elsevier.com/reder/sd/pii/S0925527316302997?token=4AA57BC476609DBF2995492AE057327AF087CEFE51CC3C7328E2379D0373A78C3D1991A63AABBACF043CC2A334272BD6
https://reader.elsevier.com/reder/sd/pii/S0925527316302997?token=4AA57BC476609DBF2995492AE057327AF087CEFE51CC3C7328E2379D0373A78C3D1991A63AABBACF043CC2A334272BD6
https://reader.elsevier.com/reder/sd/pii/S0925527316302997?token=4AA57BC476609DBF2995492AE057327AF087CEFE51CC3C7328E2379D0373A78C3D1991A63AABBACF043CC2A334272BD6
https://reader.elsevier.com/reder/sd/pii/S0925527316302997?token=4AA57BC476609DBF2995492AE057327AF087CEFE51CC3C7328E2379D0373A78C3D1991A63AABBACF043CC2A334272BD6


         

         30 (31) 

LIITE 1: TULOSLASKELMA-MALLI 

TULOSLASKELMA 2017 

      

 MYYNTITUOTOT   

 Yleiset myyntitilit   

 Yhteisötavaramyynti   

 Myynti yhteensä   

      

 Myynnin oikaisuerät   

      

 L I I K E V A I H T O   

      

 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN 

 VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 

   VARASTOJEN LISÄYS TAI VÄHENNYS YHT. 

      

 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 

 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 

 Muut tuotot   

   LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 

      

 M U U T T U V A T   K U L U T 

 MATERIAALIT JA PALVELUT 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

 Ostot tilikauden aikana 

 Aine-, tarvike- ja tavaraostot 

 Yhteisötavarahankinnat 

 Ostojen oikaisuerät   

      Ostot tilikauden aikana yhteensä 

 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 

 Ulkopuoliset palvelut   

 Alihankinta   

 Rakentamispalveluostot 

 Yhteisöpalveluhankinnat 

      Ulkopuoliset palvelut yhteensä 

   MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ 

      

 MUUTTUVAT HENKILÖSTÖKULUT 

 Muuttuvat palkat   

 Työssäoloajan palkat   

 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 

      Muuttuvat palkat yhteensä 

 Muuttuvat henkilösivukulut 

 Eläkevakuutumaksut   

 Muut pakolliset vakuutusmaksut 

      Muuttuvat henkilösivukulut yhteensä 

   MUUTTUVAT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 

      

 MUUT MUUTTUVAT KULUT 

 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 

 Matkakulut   

 Tuotannon käyttö ja ylläpito 

 Ajoneuvokulut   

 Myyntikulut   

 Luottotappiot   

 Muut muuttuvat kulut   

   MUUT MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ 

   MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ 

      
 M Y Y N T I K A T E   
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LIITE 2-3: LIITTEET SALATTU 

 

 

 


