Tilitoimistopalveluiden
kustannusperusteinen hinnoittelu
Case Tilitoimisto X

Katja Ojaniemi

OPINNÄYTETYÖ
Toukokuu 2019
Liiketalouden koulutusohjelma

TIIVISTELMÄ
Tampereen ammattikorkeakoulu
Liiketalouden koulutusohjelma
OJANIEMI, KATJA:
Tilitoimistopalveluiden kustannusperusteinen hinnoittelu
Case Tilitoimisto X
Opinnäytetyö 56 sivua, joista liitteitä 1 sivu
Toukokuu 2019
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kirjanpitäjän työnkuva muuttuu
taloushallinnon sähköistymisen myötä ja miten pitää toiminta edelleen kannattavana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kirjanpitoyritykselle apuväline
hinnoitteluun. Tarkoituksena oli tehdä kattava kustannuslaskelma ja sen pohjalta hinnoittelumalli, jota toimeksiantajayritys voi jatkossa hyödyntää.
Työn toimeksiantaja oli yhden henkilön tilitoimistoyritys, joka on vähitellen siirtymässä sähköiseen taloushallintoon. Toiminnan sähköistymisen myötä yrittäjä
kaipasi apuvälinettä hinnoittelun tueksi. Nykyisen hinnoittelun pohjalle ei ollut
tehty kustannuslaskentaa. Toimeksiantaja haluaa pysyä nimettömänä, joten
yrityksen tai yrittäjän nimeä ei julkaista ja opinnäytetyössä esitetyt luvut eivät ole
todellisia vaan samansuuntaisia esimerkkejä.
Teoriaosassa käsiteltiin taloushallintoalan muuttumista sähköiseksi ja miten se
vaikuttaa kirjanpitäjän toimenkuvaan sekä kustannuslaskentaa ja hinnoittelua.
Kustannuslaskennasta käsiteltiin toiminto- ja lisäyslaskentaa ja hinnoittelusta
kustannus- ja markkinaperusteista hinnoittelua.
Yrittäjän näkemykset taloushallintoalan ja kirjanpitäjän ammatin tulevaisuudesta
olivat hyvin yhteneväiset kirjallisuuden kanssa. Sähköistyminen tehostaa toimintaa ja kirjanpitäjän työ muuttuu konsulttimaisemmaksi. Tilitoimistoissa on usein
käytössä tuntiperusteinen hinnoittelu, mutta toiminnan tehostuessa hinnoittelutapaa kannattaa muuttaa kiinteäksi tai tositeperusteiseksi, jotta toiminnan kannattavuus ei kärsi.
Työn lopputuloksena oli Excel-taulukko, joka sisältää yrityksen kustannukset,
kustannuslaskelman ja hinnoittelun apuvälineen. Taulukkoon täytetään asiakkaalle suoritetut palvelut ja taulukko laskee kustannuksiin ja asetettuihin myyntikatteisiin perustuvan hinnan. Taulukkoa voi käyttää nimensä mukaisesti hinnoittelun apuvälineenä. Hinnoittelussa on kustannusten lisäksi otettava huomioon
markkinoiden ja asiakkaan tilanteet.

Asiasanat: hinnoittelu, kustannuslaskenta, tilitoimisto, sähköinen taloushallinto

ABSTRACT
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
Degree Programme in Business Administration
OJANIEMI, KATJA:
Cost-based Pricing of Accounting Services
Case Tilitoimisto X
Bachelor's thesis 56 pages, appendices 1 page
May 2019
The aim of this thesis was to study how the electronic financial administration
affects the accountant’s work and how to still keep the accounting business
profitable. The purpose of the thesis was to create a pricing tool for a small accounting company. The purpose was to make a thorough cost calculation first
and then create a pricing model based on the costs.
This thesis was commissioned by a one-person accounting company that is
gradually implementing the electronic accounting. The change in the business
coming up with the electronic accounting created a need for a tool to help the
owner price her services. The current pricing is not based on cost calculations.
The theoretical section dealt with the change in the financial administration field
and its effects on the work of the accountants. It also dealt with cost calculation
and pricing methods. The cost calculation methods that were chosen were activity based costing and job order costing and the chosen pricing methods were
cost-based pricing and market-based pricing.
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1 JOHDANTO

Taloushallintoala on kulkenut kohti sähköistymistä samaa tahtia tietotekniikan
kehittymisen kanssa. Aluksi automaattinen tietojenkäsittely ja tietokoneella käytettävät kirjanpito-ohjelmat tehostivat toimintaa, vaikka tiedot asiakkaan ja tilitoimiston sekä erilaisten ohjelmien välillä siirrettiin perinteisesti paperina. Vuonna 1997 Suomen kirjanpitolaki mahdollisti kirjapitoaineiston säilyttämisen sähköisenä, tasekirjaa lukuun ottamatta, ja pian markkinoille tulivatkin ensimmäiset
todelliset sähköiset taloushallinnon ohjelmat. (Siivola ym. 2015, 12–13.) Sähköisestä taloushallinnosta on siis puhuttu jo yli kymmenen vuotta. Vuonna 2015
sähköiseen taloushallintoon oli siirtynyt 15–20 % suomalaisista yrityksistä ja
tilitoimistoista. (Siivola ym. 2015, 6–7.) Osuus on reilun kolmen vuoden takaisesta noussut varmasti paljon, mutta monessa yrityksessä siirtymävaihe on
käynnissä tai vasta suunnitteilla.

Taloushallintoalan sähköistyminen tuo muutoksia myös kirjanpitäjän toimenkuvaan. Toiminnan tehostuessa ja tallennustyön vähentyessä asiantuntijatyö korostuu. Kirjanpitäjälle tämä tarkoittaa jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. Tilitoimistolle tehostaminen luo tarvetta tarkastella liiketoimintamallia ja hinnoittelua uudelleen.

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on yhden henkilön tilitoimistoyritys ja
opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten kirjanpitäjän työnkuva muuttuu taloushallinnon sähköistymisen ja tehostumisen myötä ja miten pitää toiminta
edelleen kannattavana.

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda kirjanpitoyritykselle apuväline hinnoitteluun. Tarkoituksena on tehdä kattava kustannuslaskelma ja sen pohjalta hinnoittelumalli, jota yritys voi jatkossa hyödyntää.
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1.1. Toimeksiantajan esittely

Toimeksiantajayritys on osa-aikainen yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka tarjoaa kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluja. Joillekin asiakkaille yritys tarjoaa myös
myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen. (Tilitoimisto X:n
yrittäjä 2019.)

Yritys on vähitellen siirtymässä sähköiseen taloushallintoon ja on ottanut käyttöön sähköisen taloushallinto-ohjelmiston. Suurimmalle osalle asiakkaista kirjanpito ja palkanlaskenta tehdään edelleen perinteisellä ohjelmistolla. Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon ja lisäksi asiakasmäärän kasvu on tuonut haasteita
hinnoitteluun ja tarvetta oman toiminnan kehittämiseen. (Tilitoimisto X:n yrittäjä
2019.)

Yrittäjällä on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi KLT-tutkinto ja
johtamisen erikoisammattitutkinto, joten osaaminen on hyvällä tasolla. Hinnoittelu on tähän asti ollut markkinaperusteinen ja kustannuksia ei ole hinnastoa
suunnitellessa kovin tarkasti laskettu. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.) Hyvä koulutus ja osaaminen antavat mahdollisuuden tarjota asiakkaille peruskirjanpitoa
laajempaa palvelua, ja näin pitää myös hinnan kohtuullisella tasolla.

1.2. Opinnäytetyön toteutus ja raportin rakenne

Aloitan toiminnallisen opinnäytetyöni tekemisen tutustumalla sähköiseen taloushallintoon ja sen tuomiin muutoksiin niin tilitoimistojen kuin yksittäisen kirjanpitäjän suhteen. Tämän jälkeen tutustun kustannuslaskentaan ja hinnoittelumenetelmiin. Haastattelen yrittäjää hänen näkemyksistään taloushallintoalalla jo
tapahtuneista muutoksista ja miten hän näkee muutoksien vaikuttavan yritys-
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toimintaansa lähivuosina. Haastattelun lisäksi teen yritykselle kustannuslaskelman ja sen pohjalta hinnoittelun apuvälineen.

Kustannuslaskelman teen yrityksen vuoden 2018 tuloslaskelman ja yrittäjän
arvioiden perusteella. Julkaistavaan opinnäytetyöhön muokkaan lukuja, mutta
yrittäjä itse saa laskelman oikeilla tiedoillaan. Laskelmassa en lukitse mitään
lukuja Excelissä, vaan yrittäjä voi tarvittaessa muokata mitä tahansa osaa laskentataulukosta.

Yrittäjä ei halua, että hänet ja yritys tunnistetaan opinnäytetyöstä. Tästä syystä
en mainitse opinnäytetyössäni yritystä tai yrittäjää. Yrityksestä puhuttaessa käytän ilmaisua yritys X ja yrittäjää kutsun vain yrittäjäksi. Yrittäjän ammatillisessa
lähipiirissä ollaan tietoisia opinnäytetyöprojektiin osallistumisesta, joten muutan
myös lukuja siten, etteivät ne suoraan kerro yrityksen todellisia taloustietoja ja
asiakasmäärää.

Tutkielman teoriaosan aloitan taloushallintoalan muutoksella, jossa käsittelen
sähköistä taloushallintoa ja sen myötä tapahtuvaa kirjanpitäjän toimenkuvan
muutosta. Tämän jälkeen perehdyn kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun. Kustannuslaskennan menetelmistä olen valinnut toimintolaskennan ja lisäyslaskennan. Hinnoittelun osalta käsittelen aihetta ensin yleisesti ja sen jälkeen paneudun palvelujen ja erityisesti tilitoimistopalvelujen hinnoitteluun. Hinnoittelumenetelmistä pääpaino on kustannusperusteisessa hinnoittelussa.

Empiirisen osan aloitan yrittäjän näkemyksillä tilitoimistoalan muutoksesta ja
sen jälkeen esittelen tekemäni kustannus- ja hinnoittelulaskentataulukot. Esittelen taulukot yksityiskohtaisesti pienemmissä osissa. Lopuksi pohdin miten taulukkoa voisi parhaiten käyttää ja mitä hinnoittelussa voisi miettiä kustannuslaskelman lisäksi.
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2 TALOUSHALLINTOALAN MUUTOS

Taloushallintoalan sähköistyminen tuo muutoksia sekä tilitoimistojen toimintaan
että kirjanpitäjän työhön. Muutos tapahtuu lähtötilanteesta kohti jotakin uutta.
Tässä tapauksessa muutos tapahtuu kohti sähköistä taloushallintoa ja kirjanpitäjän konsulttimaisempaa roolia. Tästä syystä käsittelen sähköistä taloushallintoa vertaamalla sitä perinteiseen taloushallintoon, jonka toimintamalli lienee
monelle toistaiseksi tutumpi. Kirjanpitäjän työn osalta painopiste on asioissa,
joiden merkitys sähköistymisen myötä kasvaa, ja niissä uusissa taidoissa, joita
he työn muuttuessa tarvitsevat.

2.1. Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa nykyään koko taloushallinnon hoitamista
verkossa toimivalla ohjelmistolla ja automaatiota hyödyntävillä prosesseilla. Aineistoa sähköiseen taloushallintoon saadaan verkkolaskuista, ostolaskuja
skannaamalla, konekielisestä tilioteaineistosta sekä sähköisestä maksuliikenteestä. Myös viranomaisilmoitukset lähettäminen ja kirjanpitomateriaalin arkistointi sähköisesti on mahdollista. (Siivola ym. 2015, 19.)

Sähköistä taloushallintoa kutsutaan usealla nimellä ja määritelmätkin voivat
hieman vaihdella. Tämä kertoo siitä, että muutos on ollut nopeaa eikä yhtä
määritelmää ole ehditty muodostaa. Siivola ym. (2015) puhuvat sähköisestä
taloushallinnosta ja digitalisaatiosta. Kaarlejärvi & Salminen (2018, 15–16) puolestaan puhuvat digitaalisesta taloushallinnosta, ja pitävät sähköistä taloushallintoa ikään kuin digitaalisen taloushallinnon esiasteena. Digitaalisessa taloushallinnossa kaikki aineisto käsitellään sähköisesti koko arvoketjussa. Jos esimerkiksi lasku vastaanotetaan paperisena ja muutetaan sähköiseen muotoon
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skannaamalla, kyseessä ei ole digitaalinen vaan sähköinen taloushallinto. Tulevaisuuden pitkälle automatisoitua taloushallintoa he kutsuvat älykkääksi taloushallinnoksi. Käytän työssäni termiä sähköinen taloushallinto ja erotan sen perinteisestä taloushallinnosta, jossa tiedot tallennetaan hyvin pitkälti manuaalisesti.

Kuviossa 1 on kuvattu taloushallinnon sähköinen palvelumalli. Sähköisessä palvelumallissa ohjelmistotoimittaja tarjoaa taloushallinto-ohjelmiston, johon sekä
asiakasyritys että tilitoimisto voivat kirjautua omilla tunnuksillaan ja käyttöoikeuksillaan. Tilitoimisto tarjoaa asiakasyritykselle tilitoimistopalveluja ja voi saada
ohjelmistotoimittajalta jälleenmyyntipalkkiota ohjelmistosta. Asiakasyritys maksaa tilitoimistolle sen palveluista ja ohjelmistotoimittajalle ohjelmiston käyttömaksut.

KUVIO 1. Sähköinen palvelumalli (Siivola ym. 2015, 89.)

Perinteinen kirjanpito sisältää paljon tietojen manuaalista tallentamista. Sähköisessä korostuu automaatio ja tietojen kertatallennus. Kaikki tieto on sähköisessä muodossa ja toiminta tehostuu, kun kerran tietokoneella ollutta tietoa ei tarvitse siirtää paperille ja tallentaa uudestaan. Perinteinen kirjanpito on käsittänyt
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yleensä vain ulkoisen laskennan, mutta sähköinen taloushallinto antaa hyvät
työkalut myös sisäiseen laskentaan. (Siivola ym. 2015, 19–21.)

Yksi sähköisen taloushallinnon oleellisimmista asioista on asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäyttöinen, pilvipalveluna toimiva ohjelmisto. Tällainen ohjelmisto
mahdollistaa joustavan työnjaon. Myös tietojen jakaminen helpottuu, kun asiakas ja tilitoimiston kirjanpitäjä voivat kirjautua samaan järjestelmään omilla tunnuksillaan. Perinteisen kirjanpidon ohjelmistot ovat olleet lisenssipohjaisia, mikä
on vaatinut tilitoimistolta investoinnin. Sähköisissä taloushallinnon ohjelmistoissa on sen sijaan käyttöön perustuva kuukausihinnoittelu, joten erillistä ohjelmistoinvestointia ei tarvita. Perinteisiä ohjelmistoja on voinut käyttää vain paikallisesti tai VPN-, Citrix- tai muun erillisratkaisun kautta. Pilvipalveluna toimiva ohjelmisto on Internetissä ja sitä voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. (Siivola
ym. 2015, 19–22.)

Sähköisen taloushallinnon ja automaation myötä tilitoimiston on mahdollista
suunnata resurssejaan tuottavammin ja myydä asiakkailleen muutakin kuin tallennuspalvelua. Tehostamisen myötä samalla henkilöstömäärällä on myös
mahdollista palvella entistä useampia asiakkaita. (Siivola ym. 2015, 25.) Kun
työvaiheita, jotka on perinteisesti tehty manuaalisesti, automatisoidaan vähenevät myös inhimilliset tallennus- ja laskuvirheet huomattavasti (Kaarlejärvi &
Salminen 2018. 22). Sähköinen taloushallinto myös ekologista, koska paperin
käyttö vähenee ja etätyön mahdollisuus vähentää matkustamisen tarvetta. Erillistä paperitositteiden arkistoa ei myöskään tarvita vaan tositteet voidaan säilyttää sähköisessä arkistossa, mikä on turvallista ja tietojen löytäminen on erilaisten hakujen kautta helppoa ja tehokasta. (Siivola ym. 2015, 24.)

Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen tuo tilitoimistolle lisäarvoa ja monia
mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa toimintaa, mutta siihen sisältyy myös haasteita ja riskejä. Sähköistyminen muuttaa taloushallinnon prosesseja merkittävästi, joten sillä on suuri vaikutus kirjanpitäjän työhön ja kokeneidenkin työntekijöi-
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den on opeteltava uusia työtapoja. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto luo yrityksille myös koulutustarpeita. Kaikki asiakkaat eivät ole valmiita siirtymään sähköiseen taloushallintoon, vaan haluavat pitäytyä perinteisessä palvelumallissa.
Tilitoimiston täytyy siis löytää keinot palvella myös näitä asiakkaita. (Siivola ym.
2015, 24–25.)

Oman haasteensa tuo myös ansaintalogiikan muuttuminen ja sitä myötä oikean
hinnoittelumallin löytäminen siirryttäessä sähköiseen taloushallintoon. Varsinkin
tuntiperusteisessa hinnoittelumallissa on riskinä, että tehostamisen tuoma hyöty
valuu kokonaan asiakkaan eduksi vähenevän tuntilaskutuksen kautta. Hinnoittelumallin muuttaminen on siis tarpeellista ja tulisikin löytää sellainen malli, josta
sekä tilitoimisto että asiakas hyötyvät. (Siivola ym. 2015, 26.)

Sähköinen taloushallinto nojaa vahvasti taloushallinto-ohjelmistoon, niinpä ohjelmiston toimittajan valintaan on kiinnitettävä tarkkaa huomiota. Ohjelmistotoimittajasta tulee tilitoimistolle tärkeä kumppani, joten sen valinta on strategisesti
merkittävä. Valinnassa on huomioitava mm. että toimittaja on sitoutunut ohjelmiston kehittämiseen ja että tietoturva on kunnossa. Myös hinnoittelua pitää
tarkastella kriittisesti ja verrata sitä asiakaskäyttäjien määrään ja tukipalvelujen
tasoon. (Siivola ym. 2015, 26.)

2.2. Kirjanpitäjän toimenkuvan muuttuminen

Sähköinen taloushallinto vaikuttaa tilitoimistossa työskentelevän kirjanpitäjän
työhön huomattavasti. Myynti- ja ostolaskujen tallennustyö saattaa muodostaa
kirjanpitäjän työstä 80 % ja sähköisen kirjanpidon myötä osuus pienenee merkittävästi. (Siivola ym. 2015, 36.) Taloushallintoalan työllisyys säilyy, mutta
osaamisvaatimukset kasvavat. Rutiinitehtävien ja tiedon mekaanisen käsittelyn
sijaan työn painopiste siirtyy tiedon soveltamiseen ja taloushallinnon kokonai-
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suuksien hahmottaminen ja asiakaspalvelu korostuvat. Vaatimustason noustessa erilaisten jatkotutkintojen, kuten KLT-tutkinnon arvostus kasvaa myös. (Siivola ym. 2015, 15.)

Myös ohjelmisto-osaamisen tarve kasvaa. Kirjanpitäjän pitää osata ohjata ohjelmiston automaatiota oikein ja tunnistaa erilaiset poikkeustapaukset. Automaation hallinnan ja täsmäytystyön merkitys siis kasvaa tallennustyön vähentyessä. (Siivola ym. 2015, 21–22.)

Sähköinen taloushallinto tasaa kirjanpitäjän työkuormaa kuukauden aikana,
koska tiliöintien tarkastusta ja muuta työtä voi tehdä sitä mukaa kun tositteita
tallennetaan ohjelmistoon. Työt eivät kasaannu kuun vaihteeseen eikä kirjanpitäjän tarvitse odottaa, että asiakas toimittaa paperiset aineistot. Kirjanpitäjä pystyy siis entistä paremmin vaikuttamaan oman työnsä aikatauluttamiseen ja työn
ja muun elämän yhteensovittamiseen. Selainpohjaisella ohjelmistolla työtä voi
tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. (Siivola ym. 2015, 78.) Taloushallinnon
sähköistymisellä voi olla vaikutusta myös henkilöstön työhyvinvointiin. Kun työn
painopiste siirtyy transaktioiden käsittelystä enemmän asiantuntemusta vaativiin
tehtäviin, työ koetaan mielekkäämmäksi. Tämä toisaalta lisää myös kouluttamis- ja kouluttautumistarvetta. (Lahti & Salminen 2014, 210.)

Yhteydenpito asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä voi tiivistyä yhteiskäyttöisen ohjelman myötä. Asioista voi olla helpompi keskustella asiakkaan kanssa puhelimessa ja sähköpostilla, kun molemmilla on käytössään samat tiedot. Tämä voi
myös kasvattaa asiakkaan mielenkiintoa omaa taloushallintoaan kohtaan, mikä
puolestaan tukee myös asiakkaan ja kirjanpitäjän yhteydenpitoa. (Siivola ym.
2015, 78.) Kirjanpitäjän työ muuttuu siis konsulttimaisemmaksi, jolloin taloushallinnon asiantuntemus korostuu (Hemming 2016).
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Kirjanpitoa ja näin myös kirjanpitäjän työtä määrittelevät monet lait, joten niiden
suhteen kirjanpitäjän on jatkuvasti pidettävä huolta osaamisestaan. Kirjanpito
on tärkeää laatia oikein. Tämän perustyön lisäksi tulevaisuudessa tilitoimistopalvelun rinnalle tulee yritysneuvonta, jonka myötä taloushallintoalan asiantuntijarooli vahvistuu. (Leviäkangas, Mikkola, Saarimaa, & Tammivuori 2016.) Asiantuntijoilta vaaditaan strategista ymmärrystä, liiketoimintaosaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Pelkkä tieto ei ole valtaa vaan sen soveltaminen niin, että se tukee ja kehittää liiketoimintaa on. Taloushallinnon ammattilaisten työn kohde on
muuttunut historiatiedosta enemmän tulevaisuuden suuntaan yritysjohdon neuvonantajina. (Hemming 2016.)

Kirjanpitäjän toimenkuvan muutoksella on vaikutusta myös palkkatasoon. Rutiinitöiden hoitamisesta asiakkaat eivät välttämättä ole maksaneet kovin paljon,
ja monia monimutkaisia ja ammatillisesti vaativiakin kysymyksiä on saatettu ratkoa työn ohessa, jopa ilman erillisveloitusta. Samalla erilliset konsultit tarjoavat
yrityksille apuaan vaativissa ongelmissa ja laskuttavat työnsä arvonmukaista
hintaa. Nykyiselläänkin kirjanpitäjän toimenkuvaan on siis kuulunut konsultointia, mutta rutiinityön suuri määrä on jarruttanut sekä ura- että palkkakehitystä.
Tehtävän muuttuminen vaativammaksi mahdollistaa siis myös palkkatason
nousun. (Aho 2019, 24–25.)

Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho (2019, 39) toteaa, että konsultin
osaaminen eroaa siitä mitä kirjanpitäjältä on perinteisesti edellytetty. Siinä edellytetään syvempää substanssiosaamista ja työelämätaidot ovat myös keskeisemmässä osassa. Hän esittää kirjanpitäjän ja konsultin toimenkuvan eroa alla
olevassa kuviossa 2. Kuvan x-akselilla on substanssiosaaminen, jota kirjanpitäjät ovat aina arvostaneet. Kirjanpitäjällä hän tarkoittaa henkilöä, joka hallitsee
aihealueen ja osaa soveltaa teoriaa itsenäisesti käytännön työssä. Asiantuntijalla on opiskelun ja työn kautta hankittua syvällistä osaamista ja kykyä ratkaista
ammatillisesti vaativia ongelmia. Asiantuntija pystyy myös toimimaan aihealueen valmentajana ja luomaan uutta tietoa aihealueeseen liittyen. Taloushallin-
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non tehtävissä substanssiosaamisen kehittämisestä on yleensä huolehdittu hyvin ja koulutustarjonta on runsasta. (Aho 2019, 32–33.)

Kuvan y-akseli kuvaa myyntimiehen urakehitystä. Myyntimies etenee urallaan
persoonan, kekseliäisyyden ja vuorovaikutustaitojen avulla. Aho kutsuu näitä
työelämätaidoiksi. Myyntimies tarvitsee etenemiseen koulutuksen ja kokemuksen lisäksi rohkeutta ja innostusta. Olennaista kehittymisessä on tavoitteellisuus, luovuus ja kyky tunnistaa asiakkaalle arvoa tuottavia asioita. (Aho 2019,
34–35.)

Kuvassa konsultin työ on piirretty x- ja y-akselien väliin. Konsultti tarvitsee siis
osaamista molempien akselien suunnista. Substanssiosaamisen on oltava riittävällä asiantuntijuuden tasolla ja lisäksi vuorovaikutustaitojen on oltava kunnossa. Asiakkaalle on tärkeää, että henkilö vaikuttaa luotettavalta. (Aho 2019,
35.)

KUVIO 2. Konsultin osaaminen (Aho 2019, 32).
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Tietokoneiden ja niiden ohjelmistojen automatiikan viedessä kirjapitäjän työstä
rutiinitehtävät, kirjanpitäjän työssä korostuvat työelämätaidot, jotka antavat ihmiselle ylivertaisen kilpailuedun koneisiin nähden. Kaksi tärkeintä niistä ovat
vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisukyky. (Aho 2019, 24.) Vuorovaikutustaidot ovat konsultin työssä kaiken A ja O. Vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta, joka on edellytys asiakassuhteen alkamiselle ja säilymiselle. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa ja
ratkaisujen tarjoamisessa. (Aho 2019, 138.) Ongelmanratkaisutaidoista yksi
tärkeimmistä on ”tuntemattomien ongelmien” havaitseminen ja se tapahtuu
useimmiten dialogissa asiakkaan kanssa (Aho 2019, 191).

Kirjanpitäjän työn muuttuessa konsulttimaiseksi, mukaan tulee myös myynti,
joka on osa vuorovaikutustaitoja (Aho 2019, 64 ja 153). Menestyksekäs myynti
edellyttää asiakkaan luottamusta, joka asiansa hyvin hoitaneella kirjanpitäjällä
todennäköisesti on olemassa. Se antaa myynnille hyvän pohjan, mutta kirjanpitäjän on myös rakennettava luottamusta siihen, että hän kykenee tarjoamaan
asiakkaalle muutakin kuin lakisääteisiä palveluja. (Aho 2019, 156.)

Kirjanpitäjän ja konsultin toimenkuvat ovat hyvin erilaiset, samoin niiden vaatima osaaminen. Kirjanpitäjälle on riittänyt substanssiosaamisen päivitys ja kehitys, mutta konsultin täytyy katsoa asiaa laajemmin. Konsultin työssä asiakastarpeet vaihtelevat ja tarvittava osaaminen täytyy hankkia niiden ohjaamana. Esimies ei voi olla kovin tarkasti perillä kaikesta tarvittavasta osaamisesta, joten
oman osaamisen ja näin myös urakehityksen kehittäminen jää konsultin omille
harteille. (Aho 2019, 49–51.)

Merkki taloushallintoalan asiantuntijuudesta on KLT-tutkinto, joka on kirjanpidon
ja laskentatoimen asiantuntijatutkinto (Grönman 2017). KLT-tutkintoa arvostetaan ja sillä on vaikutusta tarjottaviin työtehtäviin ja myös palkkaukseen. KLTtutkinnon suorittamiseen vaaditaan riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden kokemus taloushallinnon tehtävistä. Tentin lisäksi KLT-tutkinto edellyttää
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ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. (Taloushallintoliitto 2018a.) Aho (2019,
223) suosittelee tutkinnon suorittamista kaikille alalla työskenteleville ja pitää
tutkintoon valmistautumista hyvänä oppimiskokemuksena. Konsultin työn ja ansaintamahdollisuuksien kannalta hän kuitenkin huomauttaa, ettei itse tutkinnolla
ole merkitystä vaan pelkästään kyvyillä ja taidolla muuttaa osaaminen asiakasarvoksi ja liikevaihdoksi. KLT-tutkinto ei siis välttämättä tulevaisuudessa ole
samanlainen kulminaatiopiste kuin nykyään vaan ennemminkin perusedellytys.

Siinä missä Aho (2018) näkee kirjanpitäjän tehtävän muuttuvan tulevaisuudessa konsultin työksi Kaarlejärvi & Salminen (2018, 241–243) näkee tehtävien
muuttuvan teknisempään suuntaan. Talousosastolla tarvitaan prosessiasiantuntijoita ja järjestelmäarkkitehteja, jotka ovat ajan tasalla taloushallinnon teknologioiden kehityksestä. Data-analyytikot hyödyntävät järjestelmistä saatavaa dataa ja varmistavat tietojen menon perille niille henkilöille, joille se on arvokasta.
Täysin uusiakin tehtäviä syntyy automaation myötä. Roolina voi olla vaikka robottien esimies tai tekoälyn ohjaaja.
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3 KUSTANNUSLASKENTA

Hinnoitellessa on tärkeää tuntea tuotteen tai palvelun kustannukset, vaikka ne
eivät aina suoraan määritä tuotteen tai palvelun hintaa. Hinnoittelun pohjalla on
kuitenkin aina kustannustieto, koska hinta pyritään asettamaan niin, että sillä
saadaan katettua kaikki kustannukset ja yritykselle jäisi lisäksi voittoa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2012, 215.) Kustannusten laskentaan
on olemassa useita menetelmiä. Näistä menetelmistä olen valinnut toimintolaskennan ja lisäyslaskennan. Molemmissa menetelmissä yleiskustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteella. Toimintolaskenta on tarkka, mutta työläs menetelmä. Lisäyslaskenta on yksinkertaisempi, mutta siinäkin on omat haasteensa.
Näiden samankaltaisuuksien ja erojen vuoksi valitsin tarkasteltaviksi nämä menetelmät. Toimintolaskennassa jako välittömiin ja välillisiin kustannuksiin on
oleellinen, siksi käsittelen näitä termejä kappaleen aluksi. Sama erottelu on tärkeä myös lisäyslaskennassa.

3.1. Toimintolaskenta

Kustannukset jaetaan joko muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin tai välittömiin ja
välillisiin kustannuksiin. Muuttuvien kustannusten määrä muuttuu suoraan tuotannon tai myynnin määrän mukaan. Kiinteät kustannukset puolestaan eivät
johdu suoraan tuotannon tai myynnin määrästä. Jakoa muuttuviin ja kiinteisiin
kustannuksiin tarvitaan mm. katetuottolaskennassa. Jako välittömiin ja välillisiin
kustannuksiin riippuu kustannusten aiheutumisperiaatteesta. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle, mutta välillisien kustannusten kohdistamiseen tarvitaan jokin laskentamenetelmä. Jakoa välittömiin ja
välillisiin kustannuksiin käytetään esimerkiksi suoritekohtaiseen kustannusten
laskemiseen. Välittömät kustannukset ovat usein myös muuttuvia kustannuksia
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kun taas välillisen kustannukset voivat olla joko muuttuvia tai kiinteitä kustannuksia. (Jormakka ym. 2012, 148–149.)

Toimintolaskennan perusajatuksena on jakaa kustannukset laskentakohteille eli
tuotteille tai palveluille niiden tarvitsemien toimintojen kautta käyttämällä erilaisia kustannusajureita (Jormakka ym. 2012, 204–205). Tavoitteena on ymmärtää
ja analysoida kattavasti ja johdonmukaisesti, miten kustannukset käyttäytyvät ja
mistä ne aiheutuvat (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 129).

Toimintolaskentaa käytettiin ensin teollisuudessa, mutta myöhemmin huomattiin
sen soveltuvan hyvin myös palveluyrityksiin (Jormakka ym. 2012, 204). Palveluliiketoiminnassa toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan eri työvaiheisiin perustuvan ajankäytön mukaan (Järvenpää ym. 2010, 132).

Viime vuosikymmenien aikana välillisten kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut ja välittömien työkustannusten osuus laskenut. Toisin sanoen tuotteelle tai palvelulle kohdistettavia välillisiä kustannuksia on entistä
enemmän. (Jormakka ym. 2012, 204.) Toimintolaskenta on kustannuslaskentamenetelmä, joka noudattaa lisäys- ja jakolaskentaa paremmin aiheuttamisperiaatetta yleiskustannusten kohdistamisessa (Järvenpää ym. 2010, 128).

Toimintolaskennassa pyritään välttämään volyymivirhettä, joka lisäys- ja jakolaskennassa usein syntyy. Nämä perinteiset laskentamenetelmät kohdistavat
usein erikoistuotteille liian vähän kustannuksia ja perustuotteille puolestaan liikaa. (Järvenpää ym. 2010, 129–130.)

Toimintolaskennan lähtökohtana on, että laskentakohteet luovat tarpeen erilaisille toiminnoille ja toiminnot vastaavasti tarvitsevat resursseja. Tavoitteena on
selvittää toimintojen kautta, kuinka paljon laskentakohteet kuluttavat resursseja.
Kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin, kuten muissakin
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laskentamenetelmissä. Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteille ja välilliset kohdistetaan laskentakohteille toimintojen kautta. (Jormakka ym. 2012, 204.)

Ennen varsinaista kustannusten kohdistamista tehdään toimintoanalyysi. Toimintoanalyysissä määritellään yrityksen toiminnot, jotta saadaan selkeä kuva
yrityksen toiminnasta ja prosesseista. Analyysissä selvitetään, mitä yrityksessä
tehdään ja mitkä ovat näiden toimintojen väliset suhteet. Toimintoanalyysia varten tietoa saadaan haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. (Jormakka ym.
2012, 205.)

Osana toimintoanalyysiä arvioidaan usein myös toimintojen tarpeellisuutta ja
resurssien eli voimavarojen kulutusta. Toiminnan kehittämisen kannalta saattaa
olla hyödyllistä luokitella toimintoja esimerkiksi ydin- ja tukitoimintoihin, toistuviin
ja kertaluonteisiin sekä lisäarvoa tuottaviin ja tuottamattomiin, ja kuvata toimintojen väliset suhteet. (Pellinen 2006. 191.) Pelkästä toimintoanalyysistä voi olla
hyötyä yrityksen toiminnalle, vaikka toimintolaskenta ei etenisi sitä pidemmälle
(Pellinen 2006, 189).

Välillisten kustannusten kohdistaminen on kaksivaiheista, kuten muissakin laskentamenetelmissä. Toimintolaskennassa kohdistamistapa on kuitenkin kehitetty tarkemmaksi ja vahvemmin yrityksen tekemiseen ja prosesseihin liittyväksi.
(Järvenpää ym. 2010, 129.)

Kirjallisuudessa ajureihin liittyviä termejä käytetään hieman eri tavoin. Jormakka
ym. (2012, 204–205) käyttää ajureista resurssien aiheuttamien kustannusten
kohdistamiseen toiminnoille termiä resurssiajuri ja toimintojen aiheuttamien kustannusten kohdistamiseen laskentakohteille termiä toimintoajuri. Yleisnimityksenä resurssi- ja toimintoajureille he käyttävät termiä kustannusajuri. Järvenpää
ym. (2010, 128–129) ei käytä ajureista yleisnimitystä vaan käyttää termiä re-
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surssiajuri samoin kuin Jormakka ym. Siinä missä Jormakka ym. käyttää termiä
toimintoajuri Järvenpää ym. käyttää termiä kustannusajuri. Käytän tässä työssäni termejä kuten Jormakka ym, koska se tapa on mielestäni selkeämpi.

Kun toiminnot on määritelty, seuraavaksi selvitetään niiden vaatimat resurssit ja
päätetään, miten resurssien aiheuttamat kustannukset kohdistetaan toiminnoille. Resursseja ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat ja koneet, ja näiden aiheuttamia kustannuksia vastaavasti henkilöstökustannukset, tilakustannukset ja
poistot. (Jormakka ym. 2012, 205.)

KUVIO 3. Kustannusten kohdentaminen toimintolaskennan avulla (Jormakka ym. 2012, 204,
mukailtu)

Kuviossa 3 on esitetty kustannusten kohdentaminen toimintolaskennan avulla.
Resurssien aiheuttamat kokonaiskustannukset on jaettu välittömiin ja välillisiin
kustannuksiin, joista välittömät kohdistetaan suoraan tuotteelle, palvelulle, projektille tai asiakkaalle (Jormakka ym. 2012, 204).

Resurssiajurit kohdistavat

välilliset kustannukset toiminnoille mahdollisimman tarkasti sen mukaan paljonko toiminto resurssia käyttää (Järvenpää ym. 2010, 128). Resurssiajureita on
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monia. Esimerkiksi palkkakustannukset voidaan kohdistaa toiminnon vaatiman
työajan mukaan. (Jormakka ym. 2012, 205.)

Resurssien kohdistamisen jälkeen valitaan laskentakohteet, jotka voivat olla
esimerkiksi tuotteita, palveluita tai asiakkaita, ja päätetään millä perusteella toimintojen kustannukset kohdistetaan laskentakohteille. Valitaan siis toimintoajurit. Laskentakohteiden on oltava selkeitä ja ne on pystyttävä nimeämään. Valmistusyrityksissä ja kauppaliikkeissä nimeäminen harvemmin tuottaa ongelmia,
mutta palveluyrityksissä ja -organisaatioissa tarvitaan usein palveluiden tuotteistamista ennen toimintolaskentaa. Laskentakohteella on siis oltava nimi ja sisältö
ennen kuin sille voi kohdistaa kustannuksia. (Jormakka ym. 2012, 205.) Toimintojen kustannuksia voidaan jakaa laskentakohteille monin eri tavoin. Esimerkiksi
valmistuksen toimintoajurina voidaan käyttää koneaikaa ja varastoinnin toimintoajurina laskentakohteen tarvitsemaa varaston pinta-alaa. (Järvenpää ym.
2010, 138–139.)

Oikeanlaisten kustannusajureiden valinta on toimintolaskennassa ensiarvoisen
tärkeää. Vääränlaiset kustannusajurit voivat vääristää laskennan tulosta merkittävästi, eikä laskennasta ole silloin hyötyä. (Jormakka ym. 2012, 205.)

3.2. Lisäyslaskenta

Lisäyslaskennassa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.
Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan tuotteille, mutta välilliset kustannukset kohdistetaan tuotteille käyttämällä yleiskustannuslisiä. (Järvenpää ym.
2010, 111–112.) Välilliset kustannukset kohdistetaan ensin kustannuspaikoille,
ja sitten tuotteille tai palveluille valittua kohdistusperiaatetta käyttämällä. Kohdistusperiaate voi olla esimerkiksi yleiskustannuksen suhde välittömiin kustannuksiin tai työtunteihin. Kuviossa 4 on esitetty valmistusyrityksen lisäyslaskenta.
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Tällaisessa yrityksessä yleiskustannuslisiä voivat olla esimerkiksi ainelisä, valmistuksen lisä sekä markkinoinnin ja hallinnon lisä. Markkinoinnin ja hallinnon
yleiskustannuslisä saadaan suhteuttamalla markkinoinnin ja hallinnon kustannukset kaikkiin muihin kustannuksiin. (Jormakka ym. 2012, 197–198.)

KUVIO 4. Lisäyslaskenta valmistusyrityksessä (Jormakka ym. 2012, 197, mukailtu)

Yleiskustannusten kohdistusperiaate on mietittävä lisäyslaskennassa tarkkaan.
Välillisten kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on usein suuri, joten
tehtävä on haastava erityisesti hallinnon, myynnin ja valmistuksen yleiskustannusten osalta. Esimerkiksi valmistusyrityksessä valmistuksen välilliset kustannukset voidaan jakaa tuotteille yleiskustannuslisän perusteella, joka perustuu
toteutuneisiin konetunteihin tai välittömiin palkkakustannuksiin. Kohdistusperiaatteesta riippuen laskennasta saatavat yksikkökustannukset voivat vaihdella
paljonkin. (Järvenpää ym. 2010, 114–116.)
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4 HINNOITTELU

Hinnoittelu on yksi merkittävimmistä tekijöistä yrityksen menestymisessä, koska
se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. Jotta toiminta olisi kannattavaa, myyntituottojen täytyy ylittää kustannukset. (Järvenpää ym. 2010, 184.)
Kustannusten lisäksi hinnoittelussa tulee ottaa huomioon myös kilpailijat ja asiakkaat. Yrityksellä on aina kilpailijoita ja asiakkailla näin myös valinnanvaraa,
joten on tärkeää olla tietoinen siitä millainen hintataso markkinoilla vallitsee.
Asiakas tekee ostopäätöksen omien toiveidensa, halujensa tai vertailujensa
pohjalta. Yrityksen pitää siis tuntea asiakkaansa, mitä asiakas haluaa ja mitä
asiakas on valmis maksamaan ja millaista hyötyä asiakas yrityksen palvelusta
saa. (Toivanen 2018.)

4.1. Hinnan merkitys

Hinta on yksi yrityksen kilpailukeinoista ja sillä on monia rooleja. Sitä pidetään
yleensä tuotteen arvon mittarina, mutta myös arvon muodostajana. Arvon muodostamisella tarkoitetaan, että korkealle asetettu hinta luo korkean laatumielikuvan asiakkaille. Korkea hinta ja mielikuva eivät kuitenkaan riitä vaan ne pitää
myös lunastaa. Hinnan pitää olla linjassa muun markkinoinnin kanssa, jotta asiakkaalle ei anneta ristiriitaista mielikuvaa esimerkiksi korostamalla laatua, mutta
asettamalla hinta erityisen alas. Hinta vaikuttaa kilpailuun erityisesti silloin kun
hinnat ovat julkisia. Jos hinnat eivät ole julkisia, silloin vaikutus on vähän pienempi. Hintakilpailuun ryhtyminen ei yleensä ole kannattavaa, koska siellä pärjäävät useimmiten isoimmat ja tehokkaimmat toimijat ja hinta voi pudota kannattamattomaksi. (Toivanen 2018.)
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Hinta on aina myös kannattavuuteen vaikuttava tekijä, joten hintapäätöksiä
kannattaa miettiä tarkkaan, varsinkin alennuksia. Yrityksen kulurakenteessa on
yleensä hyvin paljon kiinteitä kustannuksia, joihin ei hinnoittelupäätöksiä tehdessä pysty kovin paljon vaikuttamaan. Hinta vaikuttaa myös tuotteen asemointiin markkinoilla ja sitä kautta myös siihen, ketkä valikoituvat yrityksen potentiaalisiksi asiakkaiksi. (Toivanen 2018.)

4.2. Kustannus- ja markkinaperusteinen hinnoittelu

Hinnoittelussa tuotteen tai palvelun kustannukset määrittävät hinnoittelun alarajan. Lyhyellä aikavälillä alarajana voidaan pitää muuttuvia kustannuksia, mutta
pidemmällä aikavälillä myös kiinteät kustannukset on saatava katettua, jotta
tuote tai palvelu olisi kannattava. Jos tuotteen hinta kattaa sekä muuttuvat että
kiinteät kustannukset yritys tekee tuotteella nollatulosta, eli ei tappiota, mutta ei
voittoakaan. Saadakseen voittoa myyntihinta on nostettava kustannuksia korkeammalle. Hinnoittelun ylärajan määrittää tuotteen tai palvelun kysyntä. Jos
hinta on liian korkea, myös kysyntä on vähäistä, mikä vaikuttaa kannattavuuteen. (Jormakka ym. 2012, 210.) Pienimmän ja suurimman mahdollisen myyntihinnan välimaastoa kutsutaan hinnoitteluväliksi. Pienimmän mahdollisen hinnan
määrittäminen edellyttää kustannusten tuntemista ja suurimman mahdollisen
hinnan määrittäminen hyvää markkinoiden tuntemusta. (Pellinen 2006, 218.)

Hinnoittelumenetelmiä on monia ja niiden käyttö riippuu yrityksen tavoitteista
sekä markkinoiden tilanteesta. Hinnoittelu voi olla kustannus-, markkina-, tavoite-, arvo- tai sopimusperusteista (Järvenpää ym. 2010, 185). Markkinoiden kilpailutilanne vaikuttaa hinnoitteluun siten, että monopoliasemassa olevissa yrityksissä kustannusperusteinen hinnoittelu on yleistä, koska heillä on suuri vapaus päättää hintatasosta. Kun kilpailua on enemmän, yleistyvät arvo- ja sopimusperusteinen hinnoittelu. Kovassa kilpailutilanteessa markkinaperusteinen
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hinnoittelu on tyypillisintä. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin huomioitava sekä
yrityksen kustannukset että markkinatilanne, muutoin on vaarana ajautua kannattavuusongelmiin. (Järvenpää ym. 2010, 196.)

Kustannusperusteisessa hinnoittelussa selvitetään ensin tuotteen tai palvelun
tuottamisen aiheuttamat kustannukset ja sen jälkeen niihin lisätään voittotavoite
ja arvonlisävero. Yleisimmät kustannusperusteiset hinnoittelumenetelmät ovat
katetuottohinnoittelu ja omakustannusarvoon perustuva hinnoittelu. (Jormakka
ym. 2012, 211.) Muita hinnoittelumenetelmiä ovat hinnoittelukerroin, pääoman
tuottoasteeseen perustuva hinnoittelu ja hintaporrastus (Järvenpää ym. 2010,
191).

Koska kustannusperusteinen hinnoittelu perustuu nimensä mukaisesti tuotteen
tai palvelun kustannuksiin, kustannukset on erittäin tärkeää laskea oikein. Laskentamenetelmällä on vaikutusta tulokseen, joten menetelmästä riippuen tuotekohtaiset kustannukset voivat vaihdella paljonkin varsinkin silloin, kun välillisten
ja kiinteiden kustannusten osuus on suuri. (Järvenpää ym. 2010, 189.)

Katetuottohinnoittelussa muuttuviin kustannuksiin lisätään katelisä, joka kattaa
sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset. Jos kiinteitä kustannuksia on paljon,
myös katelisän on oltava suurempi. Katetuottohinnoittelu on sitä luotettavampi
mitä suurempi osuus kustannuksista on muuttuvia. Jos taas kiinteiden kustannusten osuus on suuri eikä niiden kohdistaminen eri tuotteille tai palveluille ole
selkeää, katetuottohinnoittelu saattaa aiheuttaa joidenkin tuotteiden virheellisen
hinnoittelun. Tätä voidaan kompensoida asettamalla eri tuotteille eri katelisä.
(Järvenpää ym. 2010, 188–189.)

Jos yrityksellä on suuret kiinteät tai välilliset kustannukset omakustannusarvoon
perustuva hinnoittelu on katetuottohinnoittelua suositeltavampaa. Omakustannusarvoon perustuva hinnoittelumenetelmä saattaa kuitenkin vaatia parempaa
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laskentajärjestelmää. Tässä hinnoittelumenetelmässä kokonaiskustannuksiin
lisätään voittolisä. Tätä varten tuotteen kokonaiskustannukset on laskettava
tarkasti eli kiinteät ja välilliset kustannukset on kohdistettava oikein. Kustannusten kohdistamiseen voidaan käyttää joko lisäys- tai toimintolaskentaa. Kohdistamisperusteet on mietittävä tarkkaan, sillä niistä riippuen tuotteen tai palvelun
kustannukset ja siten myös hinta ovat erilaiset. (Järvenpää ym. 2010, 190–191.)

Toimintolaskentaan perustuvaa hinnoittelua kutsutaan myös toimintohinnoitteluksi. Siinä pyritään kohdistamaan kustannukset ja hinnoittelemaan mahdollisimman tarkkaan ja oikein. Tuotteen tai palvelun hinta voi siis vaihdella sen mukaan, kuinka paljon resursseja siihen käytetään. Toimintolaskennan avulla pystytään tarkastelemaan asiakkaiden kannattavuutta ja eri asiakkaille voidaan sen
perusteella määritellä eri hintoja. (Jormakka ym. 2012, 212.)

Markkinaperusteisessa hinnoittelussa myyntihintaa määrittää markkinoilla olevien kilpailevien tuotteiden ja palveluiden hintataso (Jormakka ym. 2012, 2013).
Kilpailevat tuotteet tai palvelut ovat usein suoraan vaihtoehtoisia yrityksen
myymälle tuotteelle tai palvelulle, jolloin markkinahintaa on vaikea ylittää, ellei
suoritetta pystytä jotenkin erilaistamaan kilpailijoista (Järvenpää ym. 2010, 195).

Markkinaperusteista hinnoittelua käyttävä yritys pyrkii maksimoimaan voittoaan
seuraamalla kustannuksia ja kehittämällä toimintaansa entistä tehokkaammaksi
(Jormakka ym. 2012, 213–214). Jotta toiminta olisi kannattavaa, yrityksen täytyy siis sopeuttaa kustannuksensa markkinahinnan alapuolelle (Järvenpää ym.
2010, 195).
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4.3. Palveluiden hinnoittelu

Kustannusperusteinen ja markkinaperusteinen hinnoittelu ovat varsin yleisiä
hinnoittelumenetelmiä. Palveluiden hinnoitteluun on lisäksi muita tapoja. (Kulmala 2008.)

Aikaperusteisessa tai resurssin käyttöön perustuvassa hinnoittelussa palvelu
hinnoitellaan esimerkiksi tuntiperusteisesti. Asiakas tietää siis tarkasti, kuinka
paljon tunti tai päivä palvelua maksaa, mutta hän ei voi etukäteen tietää, kuinka
paljon aikaa työ vie, ellei asiasta etukäteen sovita. Tehokkuus-/tehottomuusriski
on siis lähes kokonaan tilaajalla. Asiakkaan on myös vaikea vertailla palveluntarjoajien laatueroja. (Kulmala 2008.)

Selkeästi määriteltävissä olevien kokonaisuuksien hinnoittelussa urakka- ja suoriteperusteinen hinnoittelu on tyypillistä. Palveluntarjoajalla on usein aiempaa
kokemusta samanlaisen työn suorittamisesta ja tilaajalla selkeästi määritellyt
ehdot lopputuloksen hyväksymiselle. Tehokkuus-/tehottomuusriski on tässä
hinnoittelutavassa palveluntarjoajalla. Usein urakasta sovittaessa sovitaan
myös aikataulusta, joten sama urakka voi maksaa enemmän tai vähemmän
riippuen siitä, kuinka nopeasti se halutaan valmiiksi. (Kulmala 2008.)

Samaa palvelua voidaan tarjota eritasoisesti. Silloin puhutaan palvelutasohinnoittelusta. Asiakas maksaa siis vakiomuotoisesta palvelusta sen mukaan,
kuinka korkealaatuisesti palvelua hänelle tuotetaan. Esimerkkejä tästä on vaikkapa lumen auraus aikaisin aamulla verrattuna siihen, että ennen kello kymmentä riittää tai puhelinpalvelu, johon luvataan pääsy muutamassa minuutissa.
Palvelutason toteuman mittaaminen on olennaista tässä hinnoittelutavassa.
(Kulmala 2008.)
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Ominaisuus- tai liitännäishinnoittelua käytettäessä asiakas voi koota palvelun
eri osista, joilla on jokaisella erillinen hinta. Tässä hinnoittelumuodossa täytyy
tuntea tarkasti mistä palvelu koostuu ja mikä on näiden osien vaikutus toisiinsa.
Tätä hinnoittelumenetelmää voidaan käyttää kahdella tavalla: Perushinta on
edullinen ja sillä pyritään saamaan paljon asiakkaita tai lisäominaisuudet ovat
edullisia ja niillä pyritään saamaan asiakaskohtaista myyntiä suuremmaksi.
(Kulmala 2008.)

Saatavuushinnoittelu tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa mahdollisuudesta
käyttää palvelua riippumatta siitä käyttääkö hän sitä. Esimerkki tästä on palvelusopimus, jonka perusteella asiakas saa tarvittaessa soittaa tuotetukeen. Saatavuushinnoittelua yhdistetään joskus myös palvelutasohinnoitteluun tai se voidaan kytkeä kanta-asiakkuuteen tai palvelun käyttämisen volyymeihin. (Kulmala
2008.)

Kysyntäperusteisessa kapasiteettihinnoittelussa palveluntarjoaja antaa palvelulle eri hinnan riippuen siitä, milloin asiakas haluaa sitä käyttää. Esimerkiksi tennistunti maksaa keskellä arkipäivää vähemmän kuin illalla ja lentoliput maksavat
eri verran eri aikoina. (Kulmala 2008.)

4.4. Tilitoimistopalveluiden hinnoittelu

Tilitoimistoilla on hyvin erilaisia asiakkaita. Osa asiakkaista haluaa tilitoimistolta
vain viranomaisten vaatiman minimin ja toiset haluavat lisäksi konsultoivampaa
palvelua. Asiakaskunnassa korostuvat pienet yritykset, jotka tarvitsevat paljon
neuvontaa, mutta niillä ei välttämättä ole varaa maksaa siitä eikä tilitoimisto ehkä tohdi siitä aina veloittaa. (Sipilä 2003, 202). Mikroyrityksiä eli alle 10 työntekijän yrityksiä on noin 92 prosenttia yrityksistä (Tilastokeskus 2018).
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Yleisenä lähtökohtana tilitoimistopalvelujen hinnoittelulle voidaan pitää, että tilitoimiston osaamisen taso ja palvelun laatu ja laajuus ovat suhteessa hintaan.
Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. henkilökunnan osaamisen ja koulutuksen
taso, palvelukykyyn suhteutettu asiakasmäärä, varallisuusvastuuvakuutus taloudellisten vahinkojen varalle, hyvän tilitoimistotavan noudattaminen ja perustehtäviä laajempi neuvonanto. (Taloushallintoliito 2018b.)

Perinteisesti tilitoimistot ovat käyttäneet toimenpide- ja tuntiperusteista hinnoittelua. Toimenpidehinnoittelu on menetelmänä selkeä ja tarkka, mutta siinä on
vähäinen mahdollisuus vaikuttaa tilitoimiston omaan talouteen. Ainoa keino olisi
lisätä volyymia, mutta siinä tulee raja vastaan melko nopeasti. Toinen keino olisi
vähentää kustannuksia, mihin tietotekniikan kehittyminen antaa hyvät mahdollisuudet. Kolmantena mahdollisuutena on laajentaa asiakkaille tarjottavia palveluja ja näin nostaa palvelujen arvoa ja samalla hintaa. (Sipilä 2003, 202.)

Nykyään tilitoimistoissa yleisesti käytettyjä hinnoittelumalleja ovat tuntiperusteinen hinnoittelu, vienti- tai tositeperusteinen hinnoittelu, kiinteä hinnoittelu tai
näiden eri yhdistelmät. Sähköisen taloushallinnon myötä monia työvaiheita saadaan automatisoitua, mikä tarkoittaa, että kirjanpitotyö tehostuu ja työhön kuluu
vähemmän aikaa. Jos käytössä on aikaisemmin ollut tuntiperusteinen hinnoittelu ja sähköisen taloushallinnon työtunnit lasketaan samanarvoisiksi kuin perinteisen kirjapidon työtunnit, toiminnan tehostuminen voi johtaa laskutuksen vähenemiseen ja asiakaskannattavuuden heikkenemiseen. Tämän vuoksi sähköiseen taloushallintoon siirtyminen on luonnollinen hetki tarkastella oman toiminnan lisäksi myös palvelujen hinnoittelua. (Helanto ym. 2013, 59.)

Sähköisen taloushallinnon hinnoittelussa hyvä lähtökohta on palvelun sisällön ja
työnjaon selkeä määrittely. Tämän pohjalta voidaan sopia selkeä peruspalvelun
sisältö ja sopia kiinteä tai asiakkaan volyymiin eli tositteiden tai vientien määrään perustuva hinta. (Helanto ym. 2013, 60.)
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Siivola ym. (2015, 82–83) antaa kaksi hinnoitteluesimerkkiä (taulukko 1). Siivola
ym. (2015) teoksen kustantaja on Procountor Oy, siksi esimerkissä on myös
käytetty Procountor-ohjelmistoa. Esimerkissä A laskutetaan kiinteä kuukausihinta, jonka lisäksi palkkalaskelmat laskutetaan niiden lukumäärän mukaan ja lisätyöt tuntiperusteisesti. B-esimerkissä käytetään tositeperusteista hinnoittelua,
jolloin lasku perustuu taloushallinto-ohjelman tositemääriin. Tositteet voivat olla
eri hintaisia riippuen asiakkaan ja tilitoimiston työnjaosta ja keskimääräisestä
työmäärästä. Molemmissa esimerkeissä lisätyöt kuten neuvontapalvelut tai sovitusta poikkeavat ylimääräiset työt laskutetaan erikseen ajan mukaan. Näiden
lisätöiden tuntihinta voi olla peruskirjanpitoa korkeampi, koska niiden sisältökin
on vaativampaa.

TAULUKKO 1. Kaksi esimerkkiä hinnoittelusta (Siivola ym. 2015, 82–83.)

A) Kiinteä kk-hinta + palkat + lisätyöt

+ Tilitoimisto laskuttaa asiakkailtaan kiin-

B) Tositeperusteinen + lisätyöt

+ Tilitoimisto laskuttaa asiakkailtaan

teän kk-hinnan, palkkalaskelmat kappalemäärän mukaan ja lisätyöt tuntihinnalla.

Procountorin tositemääriin perustuvan
tositepohjaisen hinnan sekä lisätyöt
tuntihinnalla

+ Kiinteä kuukausihinta on yleensä pie-

+ Laskutus perustuu Procountorin tosit-

nehkölle asiakkaalle 50–100
€/kk/asiakas (sisältää ennalta sovitut
kirjanpidon työt).

+ Palkkalaskelmat laskutetaan suoriteperusteisesti 12–25 €/kpl.

+ Tämän lisäksi muista kuukausittaisista
töistä laskutetaan työlajikohtainen tuntihinta alkaen 45–75 €/h.

+ Tilinpäätökset ja muu vaativampi työ
laskutetaan erikseen korkeammalla
tuntihinnalla, esim. 110 €/h.

teiden määrään kuukaudessa (sama
määrä kuin Procountorin laskulla)

+ Työmäärä ja hinnoittelu riippuu asiakkaan kanssa sovitusta työnjaosta, hinta esim. 3-10 €/tosite

+ Tositteet voidaan myös hinnoitella
työnjaosta ja keskimääräisestä työmäärästä riippuen erihintaisiksi, esim.
 Myyntilaskut 3 €/kpl
 Ostolaskut 8 €/kpl
 Matkalaskut 6 €/kpl
 Palkkalaskelmat 12–25 €/kpl
 Tilinpäätös ja muut lisätyöt veloitetaan erikseen riittävän korkealla
tuntihinnalla
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Tilitoimistoalan muutoksen vaikutuksen hinnoitteluun huomaa kirjallisuudessa
selvästi. Sipilä (2003, 202–203) ei mainitse pakettihinnoittelua tilitoimistoesimerkin yhteydessä ollenkaan, vaikka mainitseekin toisaalla (2003, 205) että
tuotteistaminen antaa mahdollisuuden määrittää palvelulle kiinteä hinta. Kymmenen vuotta myöhemmin Helanto ym. (2013, 59) kehottaa tarkastelemaan
omaa hinnoittelua ja pitää kuukausihintaa hyvänä hinnoittelutapana.

Visman toimitusjohtaja Øystein Moanin mukaan siirtyminen tunti-, vienti- ja tositepohjaisesta laskutuksesta kiinteään hinnoitteluun on ratkaiseva askel tilitoimiston pärjäämiseen. Tilitoimistojen on siis muutettava ansaintalogiikkaansa.
Kiinteä hinnoittelu kannustaa panostamaan tehokkuuteen ja ohjelmistoihin toisin
kuin tuntiperusteinen hinnoittelu. Tuntiperusteinen hinnoittelun ja tehostamisen
yhdistäminen taas on vaarallista. Moan huomauttaa myös asiakkaiden arvostavan kiinteää veloitusta ja ennustettavaa laskun loppusummaa. (Hirsimäki 2018.)

Tilitoimistojen hinnoittelumalleja on siis monia ja tilitoimistojen hintojen vertailu
on hankalaa, koska moni tilitoimisto ei näytä hintojaan julkisesti vaan ne todennäköisesti perustuvat tarjoukseen ja näin vaihtelevat asiakkaasta riippuen. Hinnat saattavat siis vaihdella paljonkin tilitoimistojen välillä, eikä esimerkiksi Taloushallintoliitto saa antaa suosituksia sopivasta hinnasta (Taloushallintoliitto
2018b). Siivola ym. (2015, 81) mukaan tilitoimistopalveluiden hinnat vaihtelevat
suurin piirtein välillä 0,4–4,0 % asiakkaan vuosiliikevaihdosta. Heidän esittämässään taulukossa suhteellinen osuus vaihtelee alkaen 0,5–2,5 % liikevaihdosta (taulukko 2). Suhteellinen osuus riippuu monesta asiasta, kuten asiakkaan liiketoiminnan koosta ja luonteesta sekä asiakkaalle tarjottavasta palvelusta, joten taulukon 2 lukemat ovat viitteellisiä.
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TAULUKKO 2. Tilitoimistopalvelujen viitteellinen hintataso (Siivola ym. 2015, 81.)

Liikevaihto

Hinta (% liikevaihdosta)

100 000 €

Alkaen 2,5 %

200 000 €

Alkaen 2,5 %

1M€

Alkaen 1,5 %

5M€

Alkaen 0,5 %

20 M €

Alkaen 0,5 %

Vaikka taulukon lukemat ovat viitteellisiä, niitä voi käyttää vihjeenä siitä, onko
hinnoittelu oikean suuntaista.
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5 TALOUSHALLINTOALAN MUUTOSTEN MERKITYS YRITTÄJÄLLE

Yrittäjä on toiminut kirjanpitäjänä kaksikymmentä vuotta, josta yrittäjänä hän on
toiminut viisi vuotta. Tänä aikana olennaisin muutos alalla on yrittäjän mielestä
ollut sähköistyminen. Hänen aloittaessaan kirjanpitäjänä työ oli vain tositteiden
kirjaamista paperisilta tositteilta. Työ oli erittäin tarkkaa ja esimerkiksi jaksotukset tehtiin sentin tarkasti. Vaikka kirjanpito täytyy nykyäänkin tehdä tarkasti, hänen mukaansa nykyään noudatetaan paremmin kirjanpidon olennaisuuden periaatetta. Myös raportointi kuului kirjanpitäjän työhön jo -90-luvun lopussa. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Nykyään työstä yhä suurempi osa on konsultointia ja lukujen ja raporttien selittämistä asiakkaille. Yrittäjä arvelee, että työ saattaa olla muuttumassa kohti talouspäällikön tehtävää. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Suurin muutos on ollut taloushallintoalan sähköistyminen. Paperin määrä on
vähentynyt ja tilalle on tullut automaatiota. Sähköistymisen tuoma suurin muutos on ollut sähköinen taloushallinnon ohjelmisto, jonka yrittäjä otti käyttöön viime vuonna. Haastatteluhetkellä sähköinen ohjelmisto on ollut käytössä muutaman kuukauden. Uuden ohjelman käytön opettelu on vienyt aikaa, eikä ole vielä
nopeuttanut ja tehostanut työtä niin paljon kuin voisi. Suurelle osalle asiakkaista
kirjanpito tehdään vielä perinteisesti, joten paperitositteista yrittäjä ei vielä ole
päässyt kokonaan eroon. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Sähköistymisen myötä Internetin rooli myös kirjanpitäjän työssä on kasvanut ja
yrittäjä näkee sen uhkana. Hänen mukaansa Internetin myötä, myös rikollisuus
voi olla yritykselle uhka. Jo nyt rikolliset ovat pystyneet murtautumaan esimerkiksi pankkien järjestelmiin, joten mikään ei estä kohdistamasta rikollisuutta ta-
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loushallintaohjelmistoihin. Tämä tekee laitteiden suojaamisesta ja tietoturvasta
entistä tärkeämpää. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Sähköisen taloushallinto-ohjelman käyttö on tuonut mukanaan sen, että asiakkaan on helpompi kilpailuttaa tilitoimistoja ja tarvittaessa kirjanpitäjän tai tilitoimiston vaihtaminen on entistä vaivattomampaa. Sähköinen taloushallintoohjelma on käytössä asiakkaalla, ja asiakas antaa kirjanpitäjälle siihen käyttöoikeuden. Kirjanpitäjän vaihtaminen on siis helppoa, koska aineistoja ei tarvitse
siirtää järjestelmästä tai fyysisestä sijainnista toiseen. Yrittäjän mielestä tämä on
korostanut asiakaspalvelun merkitystä. Asiakasta pitää palvella hyvin, jotta
asiakas pysyy. Sähköisen ohjelmiston tuoma uusi toimintatapa on uusi myös
asiakkaille ja asiakkaat kyselevät ohjelmiston käytössä neuvoa usein kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjän rooli on siis välillä myös ohjelmistokouluttajan rooli. Asiakaspalvelu on siis laajentunut taloushallinnon ulkopuolellekin. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Yrittäjällä ei ole selkeää näkemystä millaisia muutoksia taloushallintoalalla lähitulevaisuudessa on odotettavissa. Hän arvelee kuitenkin, että sähköistyminen
saattaisi mahdollistaa esimerkiksi tilitoimistojen kansainvälistymisen. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)

Sähköistyminen on perustavaa laatua oleva muutos, joka vaikuttaa myös yrityksen kannattavuuteen. Hinnanlaskupaineita on koko ajan, koska erityisesti isot
tilitoimistoyritykset pystyvät tarjoamaan palvelua paljon halvemmalla. Yrittäjä
arvelee kuitenkin, ettei hyvin edulliseen kuukausihintaan voi sisältyä kaikki
mahdollinen vaan todennäköisesti paljon jätetään sen ulkopuolelle. Sähköisen
palvelun hinnoittelu on siis ongelmallista, kun varsinaiseen kirjanpitoon ei enää
kulu niin paljon aikaa kuin ennen. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.)
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Yrittäjän kokemukset taloushallintoalan muutoksesta ja näkemykset sen tulevaisuudesta ovat hyvin samanlaiset kuin mitä alun teoriaosuudessakin on todettu. Sähköistyminen siirtää työn painopistettä kirjaamisesta konsultoivampaan ja
toiminnan tehostuessa myös yrityksen ansaintalogiikkaa on mietittävä uudestaan, koska tuntiperusteinen hinnoittelu ei enää ole kannattavaa. Hinnoittelun
vaikeudesta syntyi myös tarve tälle kustannus- ja hinnoittelulaskelmalle.
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6 YRITYKSEN KUSTANNUSLASKELMA

Kustannuslaskennan lähtökohtana ovat yrittäjän kustannukset vuonna 2018,
jotka olen saanut yrityksen tuloslaskelmasta. Aloitin laskelman tekemisen haastattelemalla yrittäjää ja pyytämällä arvioita eri tehtäviin kuluvista ajoista. Tähän
mennessä yrittäjällä ei ole ollut käytössä minkäänlaista tuntikirjanpitoa, joten
kaikkiin toimintoihin käytetty aika on karkea arvio. Laskennan haasteena on siis
tarkkuuden puute. Haastetta tuo myös se, että sähköinen ohjelmisto on vuoden
2018 loppuun mennessä ollut käytössä vasta kaksi kuukautta ja sen käyttö on
ollut pitkälti opettelua, joten sähköisen ohjelman käyttöönotto ei ole vielä juurikaan nopeuttanut ja tehostanut toimintaa vaan pikemminkin päinvastoin. Yrittäjä
on tänä vuonna ottanut käyttöön jonkinlaisen asiakaskohtaisen tuntiseurannan
ja kokemuksen karttuessa uuden ohjelman käyttökin varmasti tehostuu.

6.1. Yrityksen nykyiset kustannukset ja hinnoittelu

Nykyisistä kustannuksista suurin osa on henkilöstökustannuksia, jotka muodostuvat yrittäjän palkasta ja YEL-maksusta. Toiseksi suurin kustannusten aiheuttaja ovat ohjelmistot. Ohjelmistokustannukset koostuvat pääsääntöisesti perinteisen kirjanpito-ohjelmiston kustannuksista. Sähköisen ohjelmiston käyttömaksut
ohjelmiston tarjoaja laskuttaa suoraan loppuasiakkaalta, joten kirjanpitäjälle ei
tule ohjelmasta kustannuksia, muuten kuin oman yrityksen kirjanpidon osalta.
(Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.) Muita kustannuksia on melko vähän. Muita kustannuksia ovat hallintokulut, matkakulut ja markkinointikulut ja niitä on yhteensä
saman verran kuin ohjelmistokuluja. Mm. vapaaehtoisia henkilösivukuluja yrityksellä ei ole ollenkaan. (Tilitoimisto X 2019.)
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Tilitoimisto X:n nykyinen hinnoittelu on vientiperusteinen ja sen lisäksi laskutetaan perusmaksu, johon kuuluu mm. arvonlisäveroilmoitus ja raporttien käsittely
ja lähettäminen asiakkaalle. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.) Yrittäjä ei ole tehnyt
hinnoittelun pohjaksi juurikaan kustannuslaskentaa. Aloittaessaan toiminnan,
hän vertaili muiden tilitoimistojen hintoja ja asetti oman hintansa niiden mukaan.
Hinnoittelu on siis enemmänkin markkinaperusteinen. (Tilitoimisto X:n yrittäjä
2019.)

Yritys on siis keskellä suurta muutosta. Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston
lisäksi myös asiakasmäärä on kasvanut viime vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa ja tämän opinnäytetyön puitteissa ehdottoman tarkan laskelman tekeminen on vaikeaa. Laskennan tavoitteena onkin siis luoda yrittäjälle kustannuslaskennan ja hinnoittelun pohja, jota hän voi tarkempia tietoja saatuaan niiden pohjalta itse päivittää vastaamaan paremmin todellista tilannetta.

Aloitin hinnoittelulaskelman laatimisen yrityksen kustannusten selvittämisellä,
minkä jälkeen tein kustannuslaskelmapohjan. Jotta yrittäjän talousluvut pysyvät
luottamuksellisina, käytän kustannuksista, asiakkaista ja tositteiden määristä
laskelmissani kuvitteellisia lukuja, jotka kuitenkin ovat mahdollisia tämän kokoluokan yritykselle.

6.2. Kustannukset laskelman pohjalla

Suoria kustannuksia kaikille asiakkaille ovat ainoastaan henkilöstökustannukset, jotka koostuvat yrittäjän palkkakustannuksista ja YEL-maksusta. Niille asiakkaille, joille kirjanpito ja palkanlaskenta tehdään perinteisellä kirjanpitoohjelmalla, kohdistuu myös ohjelmistokustannuksia.
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Henkilöstökustannuksina käytän Toimihenkilöliitto Erton taloushallintoalaa koskevasta työehtosopimuksesta löytyviä palkkatietoja (taulukko 3). Laskelmissani
käytän yksikkönä tuntipalkkaa, joka saadaan käyttämällä kuukausipalkan jakajana lukua 159 (Toimihenkilöliitto Erto 2017, 22). Taulukon ilmoittaman vähimmäispalkan lisäksi työehtosopimuksen mukaan, jos työntekijällä on vähintään
viiden vuoden kokemus saman vaativuustason tehtävistä, vähimmäispalkka on
5 prosenttia yli taulukon ilmoittaman vähimmäispalkan. Työehtosopimuksen
mukaan myös jatkotutkinnosta, kuten KLT-tutkinto, maksetaan erillinen euromääräinen lisä tai se otetaan muutoin huomioon palkkauksessa. (Toimihenkilöliitto Erto 2017, 21.)

TAULUKKO 3. Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk 1.1.2019 alkaen. (Toimihenkilöliitto Erto
2017, 21.)

Vaativuustaso

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

4

1791

1744

3

1976

1858

2

2224

2036

1

2597

2359

Olen käyttänyt taulukosta vaatimustasoa 1 ja alueena Muu Suomi. Koska yrittäjällä on sekä KLT-tutkinto että kokemusta alalta yli viisi vuotta, olen lisännyt tuntipalkkaan 10 prosenttia. Näin ollen käyttämäni tuntipalkka on 16,32 €/h. YELmaksu vuonna 2019 on alle 53-vuotiaalta yrittäjältä 24,1 % YEL-työtulosta (Verohallinto 2019b). Näin ollen kustannuslaskennassa palkkakustannus on 20,25
€/h (taulukko 4).

Suoria ohjelmistokustannuksia ovat perinteisen kirjanpito-ohjelman kirjanpito- ja
palkka-osioiden kustannukset sekä ohjelmiston veloitus verkkopalkasta. Näiden
kokonaiskustannukset olen jakanut tositteiden ja palkkalaskelmien lukumäärällä
saadakseni niille kappalekohtaisen kustannuksen (taulukko 4).
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TAULUKKO 4. Suorat henkilöstö- ja palkkakustannukset.

Palkkakustannukset (TES)
Tuntipalkka
YEL
Yhteensä

16,32 €
3,93 €
20,25 €

Suorat ohjelmistokustannukset /kk
Kirjanpito (perinteinen ohjelmisto),
kokonaiskustannus
Tositteiden määrä
Kustannus/tosite

75,00 €
300 kpl
0,25 €

Palkanlaskenta (perinteinen
ohjelmisto), kokonaiskustannus
Laskettavat palkat
Kustannus/palkkalaskelma

90,00 €
50 kpl
1,80 €

Verkkopalkka

24,10 %

0,35 € /kpl

Loput kustannukset on laskelmissa katsottu yleiskustannuksiksi (taulukko 5).
Tuloslaskelmasta löytyvien kustannustietojen lisäksi olen ottanut yleiskustannuksiin mukaan myös yrityksen hallintoon ja koulutukseen liittyvät palkkakustannukset niihin käytetyn ajan perusteella.

Toimintolaskenta on menetelmänä työläs ja vie paljon aikaa. Pienen tilitoimiston
liiketoimintamalli puolestaan on hyvin yksinkertainen, joten toimintolaskenta ei
vaativuutensa vuoksi ole tässä tapauksessa tarkoituksenmukainen. Siksi olen
käyttänyt laskennassa lisäyslaskentaa. Koska liiketoimintamalli on yksinkertainen ja yleiskustannukset kohdistuvat kaikkiin asiakkaisiin, käytän vain yhtä
yleiskustannuslisää. Yleiskustannuslisän olen laskenut jakamalla yleiskustannukset kuukauden työtunneilla. Yrittäjä on osa-aikainen, joten olen käyttänyt
kuukauden työtuntimääränä 40.

40

TAULUKKO 5. Yleiskustannukset kuukaudessa

Yleiskustannukset /kk
Hallinto
Kone ja kalusto
Ohjelmisto
Markkinointi
Muut kustannukset
Myynti ja markkinointi palkka
Koulutus palkka
Oma taloushallinto palkka
Yhteensä
Yleiskustannuslisä
Kuukauden työtunnit
Yleiskustannus/työtunti

150,00 €
5,00 €
75,00 €
15,00 €
170,00 €
111,39 €
162,02 €
20,25 €
708,67 €

5,5 h
8h
1h

40 h
17,72 €

6.3. Kustannuslaskelma

Kustannuslaskelmassa olen käyttänyt seuraavia kohdistusperiaatteita. Palkkakustannukset kohdistetaan toiminnoille niihin käytetyn ajan mukaan. Suorat ohjelmistokustannukset kohdistetaan niille asiakkaille, joiden kirjanpito tai palkanlaskenta tehdään perinteisellä ohjelmalla. Ohjelmistokustannukset kohdistetaan
tositteiden tai palkkalaskelmien määrän mukaan. Aikomukseni oli käyttää yleiskustannusten kohdistamisessa toimintolaskentaa, mutta huomasin varsin nopeasti, että se on liian työläs ja hankala menetelmä näin pienen yrityksen kustannuslaskennassa. Sen vuoksi yleiskustannukset kohdistetaan yleiskustannuslisän kautta työhön käytetyn ajan mukaan.

Seuraavaksi käyn läpi kustannuslaskelman pienemmissä osissa. Kustannuslaskelma kokonaisuutena on esitetty liitteessä 1. Yrittäjä täyttää laskentataulukkoon tietoja kehystettyihin soluihin, jotka on selkeyden vuoksi myös jätetty valkoisiksi. Muiden solujen luvut ovat etukäteen lisättyjä tietoja tai taulukkolaskentaohjelma laskee ne siihen asetettujen kaavojen mukaan. Etukäteen lisättyjä
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tietoja, kuten tositteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa ja laskentakaavoja on mahdollista muokata tarvittaessa. Laskentataulukko ilmoittaa jokaisen osion suorat
palkka- ja ohjelmistokustannukset osion viimeisellä rivillä. Esittelen taulukon
paloina, mutta todellisuudessa aikaisemmissa taulukoissa (taulukot 4 ja 5) ilmoitetut kustannustiedot, kustannuslaskelmataulukot (taulukot 6–11) sekä myöhemmin esitettävä hinnoittelun apuväline (taulukko 12) ovat osa samaa Excellaskentataulukkoa, joten taulukot linkittyvät toisiinsa ja voivat käyttää toistensa
tietoja.

Taulukoissa 6–11 on esitetty kuvitteellisen asiakkaan kustannuslaskelma. Asiakkaalla on 80 tositetta ja 10 työntekijää. Laskutuskaudella tehdään myös tilinpäätös. Kirjanpito tehdään perinteisellä kirjanpito-ohjelmalla, jolloin osto- ja
myyntilaskujen osio jää tyhjäksi. Palkkalaskelmat lähetetään verkkopalkkana.
Tällaisessa tapauksessa asiakkaan kustannukseksi tulee 300,25 €.

Kirjanpito-osiossa (taulukko 6) täytetään tositteiden, alv-ilmoituksen ja veroilmoituksen määrät. Veroilmoitus tehdään vain kerran vuodessa, mutta taulukossa siihen kuluva aika on jaettu koko vuodelle, jolloin sitä ei tarvitse huomioida
erikseen, silloin kun se tehdään. Ajatuksena tässä on se, että asiakaslaskutuksessa hinta pysyisi vuoden aikana mahdollisimman tasaisena ja mahdollisen
kiinteän kuukausihinnan määrittäminen olisi mahdollisesti helpompaa. Ohjelmistokustannusten määrä on joko 0 tai 1, sen mukaan käytetäänkö perinteistä ohjelmistoa vai ei. Tositteiden määrä tulee ohjelmistokustannusriville automaattisesti ylempänä ilmoitetun mukaan.
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TAULUKKO 6. Kirjanpidon kustannuslaskenta

Kirjanpito +
ilmoitukset

Aika yht.
Aika/tosite
(h)
Palkkakust.
Tositemäärä
80 kpl
2,0 min
2,67
54,01 €
Alv-ilmoitus
1 kpl
1,0 min
0,02
0,34 €
Veroilmoitus (aika/12kk)
1 kpl
5,0 min
0,08
1,61 €
Käytetty aika ja palkkakustannukset yhteensä
2,77
55,96 €
Tositteet OhjelmistoPerinteinen kpKirjanpidon
Yksikköhinta (kpl)
kust.
ohjelma:
ohjelmistokust.
1 kpl
0,24 €
80
19,47 €
Palkka- ja ohjelmistokustannukset yhteensä
75,42 €

Tilinpäätösten määrä (taulukko 7) on joko 0 tai 1, sen mukaan tehdäänkö sitä
laskutuskauden aikana vai ei. Tilinpäätökseen kuluva aika on arvioitu olevan
saman verran kuin kuukausittaiseen kirjanpitoon kuluva aika, ja laskentataulukko laskee sen automaattisesti ylempänä ilmoitetun tositemäärän mukaan.

TAULUKKO 7. Tilinpäätöksen kustannuslaskenta

Tilinpäätös
Tilinpäätöksien määrä
Palkkakustannukset yhteensä

Kk-kp käyt.
aika
1 kpl
2,77 h

Aika yht.
(h)
Palkkakust.
2,77
56,03 €
56,03 €

Palkanlaskentaosiossa (taulukko 8) täytetään palkkalaskelmien, palkkatietoilmoitusten ja erillisilmoitusten määrät. Palkkatietoilmoitus tehdään jokaisen palkanmaksupäivän jälkeen ja erillisilmoitus kerran kuukaudessa (Verohallinto
2019a). Näin ollen erillisilmoituksien määrä on yksi, mutta palkkatietoilmoituksien määrä voi olla enemmänkin. Esimerkin tapauksessa palkat on maksettu kerran kuukaudessa. Ohjelmistokustannuksien osalta täytetään palkkalaskelmien
ja verkkopalkkana lähetettävien palkkalaskelmien lukumäärä.
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TAULUKKO 8. Palkanlaskennan kustannuslaskenta

Palkanlaskenta
Aika yht.
+ ilmoitukset
Hlömäärä
Aika/palkka
(h)
Palkkakust.
(Perinteinen Palkanlaskenta
10 kpl
6 min
1,00
20,25 €
kp-ohjelma)
Palkkatietoilmoitus
1 kpl
1 min
0,02
0,34 €
Erillisilmoitus
1 kpl
1 min
0,02
0,34 €
Käytetty aika ja palkkakustannukset yhteensä
1,03
20,93 €
OhjelmistoPerinteinen kp- Palkkojen
Yksikköhinta
kust.
ohjelma: ohjelmistokust.
10 kpl
1,78 €
17,80 €
Verkkopalkka
10 kpl
0,35 €
3,50 €
Palkka- ja ohjelmistokustannukset yhteensä
42,23 €

Esimerkin tapauksessa osto- ja myyntilaskujen osio (taulukko 9) on tyhjä. Tarvittaessa siihen täytettäisiin laskujen lukumäärät.

TAULUKKO 9. Osto- ja myyntilaskujen kustannuslaskenta

Osto- ja
myyntilaskut
(Sähköinen
ohjelma)

Laskujen
Aika yht.
määrä
Aika/lasku
(h)
Palkkakust.
Myyntilaskut
kpl
10 min
0,00
- €
Ostolaskut
kpl
1 min
0,00
- €
Palkkakustannukset yhteensä
0,00
- €

Laskutusosiossa (taulukko 10) tarkoitetaan yrittäjän lähettämää omaa laskua
palveluistaan. Siihen täytetään lähetettävien laskujen lukumäärä, joka tavallisesti on laskutuskaudella yksi.

TAULUKKO 10. Laskutuksen kustannuslaskenta

Laskutus
Laskujen määrä

1 kpl

Aika/lasku
Aika yht. (h)
15 min
0,25

5,06 €

Yleiskustannuslisäosioon (taulukko 11) ei tarvitse täyttää mitään. Taulukko laskee automaattisesti ylempänä ilmoitettujen tietojen perusteella käytetyn ajan ja
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kertoo sen yleiskustannuslisän yksikköhinnalla. Taulukon viimeinen rivi laskee
yhteen suorat kustannukset ja yleiskustannuslisän.

TAULUKKO 11. Yleiskustannukset ja kaikki kustannukset yhteensä

Yleiskustannukset
Yleiskustannukset
Kustannukset yhteensä

Yksikköhinta
17,72 €

Työtunnit Yleiskustan.
yht.
yht.
6,82
120,77 €
300,25 €
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7 HINNOITTELUN APUVÄLINE

Hinnoittelun apuväline perustuu kustannuslaskelmaan, joten kustannuslaskelmataulukko täytyy täyttää ensin. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja palkanlaskennan
osalta kustannuslaskelmassa on otettu huomioon vain suoraan tositteiden kirjaaminen ja palkkalaskelmien teko, mutta kirjanpitäjän aikaa kuluu muuhunkin.
Niinpä hinnoitteluun on otettu mukaan myös perusmaksu, joka voi sisältää esimerkiksi tositteiden järjestelyä ja kommunikointia asiakkaan kanssa.

Hinnoittelun apuväline (taulukko 12) koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä
ovat palveluiden perusmaksut. Taulukon kehystettyyn laatikkoon laitetaan 0 tai
1, sen mukaan onko palvelua tehty laskutuskauden aikana. Rivin loppuun tulee
näkyviin perusmaksun hinta.

Perusmaksut on laskettu taulukon alapuolella. Kirjanpidon perusmaksuun sisältyy yksi tunti työtä, tilinpäätökseen kaksi tuntia ja palkanlaskentaan puoli tuntia.
Perusmaksujen laskelmissa on laskettu niiden palkkakustannus ja yleiskustannuslisä. Tämän jälkeen niihin on lisätty esimerkkitapauksessa 5 prosentin kate.
Laskelmat ovat muokattavissa, jos perusmaksuun sisältyvä työaika tai kate on
yrittäjän mielestä liian suuri tai pieni. Toisaalta esimerkiksi kirjanpidon perusmaksun kohdalla hyvin pienelle tositemäärälle on mahdollista täyttää taulukkoon vaikkapa 0,5, jolloin perusmaksu ei kohoa liian korkeaksi, mutta varsinaisiin laskelmiin taulukon alapuolella ei tarvitse tehdä muutoksia, jos ne muutoin
ovat soveltuvia.

Kirjanpidon perusmaksuun on laskettu mukaan myös laskutukseen kuluva aika,
jolloin sitä ei tarvitse huomioida erikseen. Oletuksena on, että kaikille asiakkaille
tehdään kirjanpito ja muut palvelut laskutetaan samassa laskussa kirjanpidon
kanssa. Toisena oletuksena on, että asiakasta varten tehdyt ostot ja matkakulut

46

laskutetaan asiakkaalta toteutuneen mukaan omalla rivillään, joten ne on jätetty
taulukosta pois.

Hinnoittelun apuvälineen toinen osio on kustannuslaskenta, johon täytetään
tehtyjen palveluiden mukaan 0 tai 1. Taulukko laskee riveille kustannuksen kustannuslaskentataulukon pohjalta ja näyttää sen rivin lopussa harmaalla. Kustannuksille lasketaan alimpana näkyvä kate, joka näkyy katteen rivillä mustalla.
Esimerkin tapauksessa kate on 5 prosenttia.

Viimeisenä osiona ovat lisätyöt, jotka laskutetaan tuntiperusteisesti. Tuntiveloitukselle on kaksi kategoriaa; peruskonsultointi ja vaativa konsultointi. Laatikoihin täytetään näihin käytetty tuntimäärä. Myös tuntiveloituksen kustannukset
yleiskustannuslisän kanssa ja kate on laskettu taulukon alapuolella. Konsultoinnille on asetettu selkeästi peruspalveluja suurempi kate. Esimerkissä katteiksi
on asetettu 10 % ja 45 %.

Olen valinnut hinnan laskemisen menetelmäksi hinnoittelukertoimen, koska se
on yksinkertainen ja helppo tapa. Hinnoittelun taustalla oleva kustannuslaskenta
on jo melko työläs toteuttaa, joten valitsin hinnoittelun apuvälineeseen mahdollisimman yksinkertaisen laskennan.

Hinnoittelukerroin perustuu katetuottohinnoitteluun. Sen laskukaava on seuraava: Hinnoittelukerroin = 100/(100-katetuottoprosentti). Myyntihinta saadaan kertomalla ostohinta eli tässä tapauksessa kustannuslaskelman antamat kustannukset hinnoittelukertoimella. (Jormakka ym. 2012, 2013.)
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TAULUKKO 12. Hinnoittelun apuväline

Perusmaksu
Kirjanpito
Tilinpäätös
Palkanlaskenta
Kustannuslaskenta
Kirjanpito
Tilinpäätös
Palkanlaskenta
Osto- ja myyntilaskut
Haluttu kate

(0/1)
1 kpl
1 kpl
1 kpl
(0/1) Kustannus
1 kpl
124,97 €
1 kpl
105,05 €
1 kpl
60,74 €
kpl
- €
5%

Tuntiveloitus
Peruskonsultointi
Vaativa konsultointi

h
h

Palvelun hinta alv 0 %
Tuntilaskutus
Peruskonsultointi
Kustannus (palkkakulu+ yk-lisä)
Haluttu kate
Vaativa konsultointi
Kustannus
Haluttu kate
Perusmaksut
Kirjanpito (sis. 1h työtä+laskutus)
Kustannus (palkkakulu+ yk-lisä)
Haluttu kate
Tilinpäätös (sis. 2h työtä)
Kustannus (palkkakulu+ yk-lisä)
Haluttu kate
Palkanlaskenta (sis. 0,5h työtä)
Kustannus (palkkakulu+ yk-lisä)
Haluttu kate

Hinta
49,96 €
79,94 €
19,98 €

306,06 €

-

€
€

455,94 €

42,19 €
37,97 €
10 %
69,04 €
37,97 €
45 %

1,25 h työ+laskutus
47,46 €
5%
2 h työ
75,94 €
5%
0,50 h työ
18,98 €
5%

49,96 €

79,94 €

19,98 €

Koska kyseessä on apuväline hinnoitteluun ja yhdessä kustannuslaskelman
kanssa se muodostaa monivaiheisen kokonaisuuden, ei välttämättä ole tarkoituksen mukaista käyttää sitä asiakaslaskutuksessa jokaisen laskun kohdalla
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erikseen. Apuvälinettä voi käyttää esimerkiksi luodessa hinnastoa ja tarjousvaiheessa, kun asiakkaalle mietitään kiinteää kuukausihintaa. Sillä voi myös tarkistaa aika ajoin laskutetaanko asiakkaalta tarpeeksi, niin että kustannukset tulevat
katettua ja yritykselle jää lisäksi voittoa.
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten taloushallintoalan muutos vaikuttaa
kirjanpitäjän työnkuvaan ja miten sen myötä pidetään tilitoimiston toiminta edelleen kannattavana. Opinnäytetyöni oli luonteeltaan toiminnallinen ja sen tarkoituksena oli luoda toimeksiantajatilitoimistolle hinnoittelun apuväline, jota yritys
voi jatkossa hyödyntää.

Taloushallinnon sähköistymisen myötä kirjanpitäjän työ on muuttunut ja muuttuu
edelleen enemmän ja enemmän konsulttimaisemmaksi. Manuaalinen kirjaamistyö vähenee ja työn painopiste siirtyy enemmän asiakkaan neuvomiseen. Myös
tietoteknisen osaamisen merkitys uusien ohjelmistojen myötä saa suuremman
merkityksen. Kirjallisuuden ja toimeksiantajayrittäjän näkemykset alan muutoksista olivat hyvin yhteneväiset. Yrittäjä näki kuitenkin Internetin suuremman roolin taloushallinnossa melko uhkaavana. Myös kirjallisuudessa huomioitiin ohjelmistotarjoajan valinnan tärkeys ja, että tietoturva on yksi asia, jonka on oltava
kunnossa.

Sähköistymisellä on suuri vaikutus yrityksen toimintaan ja kannattavuuteen. Tilitoimistojen hinnoittelu pohjautuu monesti tuntiveloitukseen, mikä ei toiminnan
tehostuessa ole kannattavaa. Yrityksen ansaintalogiikkaa on sähköistymisen
myötä tarkasteltava uudestaan. Vaihtoehtoja tuntiperusteiselle hinnoittelulle voisi olla tositeperusteinen hinnoittelua tai kiinteä pakettihinnoittelu. Kiinteän hinnoittelun etuna on, että laskutus on helppoa ja taloushallintopalvelun hinta on
asiakkaalle helppo ennustaa.

Teoriaosassa käsittelin alan muutoksen lisäksi kustannuslaskennan ja hinnoittelun eri menetelmiä. Kustannuslaskennasta toimintolaskenta sopii teollisuuden
lisäksi myös palvelualalla, mutta toimeksiantajayrityksen toimintamalli on kui-
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tenkin niin yksinkertainen, ettei toimintolaskenta monimutkaisuutensa takia ole
kannattava vaihtoehto. Siksi valitsin yleiskustannusten kohdistamiseen lisäyslaskennan.

Työn lopputuloksena oli yksi Excel-taulukko, joka sisältää sekä yrityksen kustannukset, kustannuslaskelman että hinnoittelun apuvälineen. Opinnäytetyöraportissa taulukko on esitetty useassa osassa ja täytetty esimerkin vuoksi kuvitteellisen asiakkaan tiedoilla. Taulukossa kaikki tiedot ovat yrittäjän halutessa
muokattavissa. Kun ns. kiinteät tiedot ovat oikein ja kateprosentit asetettu sopiviksi, taulukkoon täytetään asiakkaan tositemäärät ja suoritetut palvelut. Lopputuloksena hinnoittelun apuväline antaa kustannuksiin perustuvan hinnan.

Tässä opinnäytetyöraportissa esitetyssä taulukossa on käytetty esimerkkilukuja,
jotka eivät ole yrityksen todellisia kustannuksia. Yrittäjälle on toimitettu laskentataulukosta versio yrityksen oikeilla kustannuksilla. Kustannustiedot on saatu
yrityksen tuloslaskelmasta, joka on tietysti koko vuoden ajalta. Sähköinen kirjanpito-ohjelma on ollut kuitenkin käytössä vasta marraskuusta alkaen, joten
ihan täysin totuudenmukaista kuvaa tämänhetkisistä kustannuksista ei tuloslaskelmasta saa. Taulukossa olevat palkkatiedot on otettu taloushallintoalan työehtosopimuksesta, mutta todellisuudessa yrittäjä on ottanut palkkansa yrityksestä
yksityisnostoina, mikä ei tuloslaskelmassa näy. Laskelmissa käytetyt tehtäviin
kuluvat ajat ovat karkeita arvioita, jotka voivat erota todellisuudesta. Taulukossa
on siis monia epätarkkuustekijöitä, joita yrittäjä joutuu hiomaan saatuaan taulukon käyttöönsä.

Ennen opinnäytetyön palauttamista yrittäjä on lyhyesti testannut apuvälinettä
mahdollisimman oikeilla tiedoilla. Hän testasi taulukkoa yhden asiakkaan yhden
kuukauden laskutuksella ja vertasi sitä todelliseen lähettämäänsä laskuun. Tulos oli, että hän on todellisuudessa laskuttanut enemmän kuin hinnoittelun apuväline näytti. Yrittäjän kannalta tulos oli hyvä. Nykyinenkin hinnoittelu on siis
onnistunutta ja kattaa kaikki kustannukset hyvin. Laskentataulukon kustannuk-
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sia täytyy toki tarkentaa, mutta ero tähän suuntaan on tulkittavissa niin, että
asettamani kuvitteelliset myyntikateprosentit ovat laskelmassa liian pienet. Kateprosenttien muuttaminen suuremmaksi on helppoa. Apuväline kaipaa vielä
lisää testausta ja arviointia, mutta ensimmäinen testi antoi varsin rohkaisevan
kuvan sen toimivuudesta.

Yksi kohta taulukossa ei ole täysin onnistunut. Olen jakanut veroilmoitukseen
kuluvan ajan koko vuodelle, jotta asiakkaalta laskutetut summat olisivat mahdollisimman tasaiset ympäri vuoden. Yrittäjä ei ollut huomannut täyttää 1 tähän
kohtaan, joten veroilmoituksen osuus jäi pois laskuista. Tämä on kuitenkin minulle hyvä palaute ja pohdinnan aihe, pitäisikö veroilmoitus sittenkin merkitä
taulukkoon kokonaisena ja ottaa mukaan vain silloin kuin se oikeasti tehdään.

Taulukon käyttäminen laskutukseen jokaisen asiakkaan kohdalla joka kuukausi
olisi hyvin työlästä, joten mielestäni sitä kannattaa käyttää nimensä mukaisesti
hinnoittelun apuvälineenä, ei niinkään hinta-automaattina. Hinnoittelun apuvälinettä kannattaa käyttää esimerkiksi hinnastoa luodessa tai asiakkaan kiinteää
kuukausihintaa määritellessä. Sillä voi myös tarkistaa aika ajoin, onko asiakkaalta laskutettu sopivasti. Hinnoitteluun vaikuttavat kustannusten lisäksi monet
muutkin asiat kuten markkinoiden ja asiakkaan tilanteet, joten hinnoittelun apuväline on yksi lähtökohta, jonka pohjalta oikeaa hintaa voi lähteä miettimään.

Kirjallisuuden ja laskelmieni perusteella suosittelisin yritykselle kiinteää kuukausihinnoittelua. Nykyinen hinnoittelu sisältää perusmaksun ja on muutoin vientiperusteinen. Hinnoittelun muuttaminen nykyisille asiakkaille voi olla haastavaa,
mutta uusille asiakkaille kiinteän kuukausihinnan määrittäminen voisi olla hyvä
vaihtoehto. Myös nykyisille asiakkaille kiinteää hinnoittelua voisi ehdottaa, esimerkiksi jos hinnan muutokseen on muutenkin tarvetta.
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Koska asiakkaat ovat hyvin erilaisia, voi yhden kaikille asiakkaille sopivan hinnaston luominen olla haasteellista. Tämän vuoksi voisi olla parempi määrittää
jokaiselle asiakkaalle oma kuukausihinta. Hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi
kuinka paljon aikaa kirjanpitäjällä menee tositteiden järjestelemiseen tai puuttuvien tositteiden pyytämiseen. Sähköisessä taloushallinnossa tällaisten asioiden
merkitys toki vähenee, koska paperisia tositteita ei ole. Asiakkaan omalla toiminnalla ja sen täsmällisyydellä on kuitenkin varmasti myös sähköisellä aikakaudella vaikutusta kirjanpitäjän työhön ja sen sujumiseen.

Yrittäjän valitsemaa sähköistä ohjelmistoa on mahdollista käyttää myös perinteisen ohjelman tavoin, mutta näin käytettynä se ei ole yrittäjän mukaan ihan
yhtä kätevä kuin vanhempi perinteinen ohjelma. Lisäksi ohjelman oletustilikartta
on perinteistä ohjelmaa suppeampi. (Tilitoimisto X:n yrittäjä 2019.) Näistä asioista huolimatta yrittäjän kannattaisi mielestäni miettiä, voisiko perinteisestä
ohjelmasta luopua ja siirtyä käyttämään vain sähköistä ohjelmaa. Yrityksen kustannuksista suuri osa muodostuu juuri perinteisen taloushallinto-ohjelman kustannuksista, joten siitä luopuminen toisi suuren säästön. Toisaalta ohjelmasta
toiseen siirtyminen ei ole vaivatonta ja ohjelmien tilikarttojen eroavuuden takia
asiasta pitäisi keskustella myös asiakkaan kanssa ja miettiä yhdessä onko nykyinen tarkempi jako eri tileihin ehdottoman välttämätön vai riittäisikö yksinkertaisempi. Tällaisen keskustelun myötä voisi kuitenkin kartoittaa asiakkaiden halukkuutta mahdollisesti siirtyä samalla myös sähköiseen taloushallintoon.

Yrittäjä voisi mielestäni pohtia myös, voisiko hinnoittelussa käyttää jotakin Kulmalan (2008) mainitsemista palvelun hinnoittelumenetelmistä. Esimerkiksi saatavuushinnoittelu voisi olla sovellettavissa myös tilitoimiston hinnoitteluun. Kuukausihinta voisi sisältää esimerkiksi yhden tunnin konsultointia. Tunti konsultointia olisi siis mukana hinnassa ja saatavilla riippumatta siitä, käyttääkö asiakas
tätä mahdollisuutta vai ei. Ylimenevä konsultointiin käytetty aika laskutettaisiin
sitten sovitulla tuntihinnalla. Tämä voisi madaltaa joidenkin asiakkaiden kynnystä pyytää konsultointia, kun se ei heti nosta palvelun hintaa. Huomatessaan,
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että tästä konsultoinnista on liiketoiminnalle hyötyä, asiakas saattaa haluta konsultointia jatkossa enemmänkin.

Mielestäni työlle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin, mutta hinnoittelun apuvälineen tarkkuus ei nykyisellään ole vielä riittävä, jotta se olisi täysin valmis
yrittäjän käyttöön. Taulukon viimeistely toimintakuntoon jää yrittäjälle itselleen ja
taulukko voi tarkentua vähitellen tuntikirjanpidon myötä.

Apuväline on suunniteltu hyvin pienen yrityksen käyttöön, joten se ei suoraan
sovellu isommalle yritykselle. Jos apuvälinettä haluaisi käyttää isomman yrityksen kustannusten ja hinnan laskentaan, kustannuksiin pitäisi ottaa mukaan mm.
työnantajamaksut ja vapaaehtoiset henkilösivukulut. Pitäisi myös miettiä, miten
kustannuslaskennassa otettaisiin huomioon työntekijöiden kokemus ja eri vauhti
työtehtävissä. Olisiko taulukossa jonkinlainen keskiarvo vai olisiko jokaisella
työntekijällä oma taulukkonsa? Yleiskustannukset on apuvälineessä kohdistettu
yleiskustannuslisän kautta, mutta suuremmalle yritykselle myös toimintolaskenta voisi olla toimiva tapa.
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