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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jucat Oy, jolla kirjanpidollisena ongelmana 

omassa projektiliiketoiminnassaan olivat käyttökatteen suuret kuukausittaiset 

vaihtelut. Ongelmaan lähdettiin hakemaan ratkaisua osatulouttamisesta selvittä-

mällä, olisiko sitä mahdollista ottaa käyttöön ja toisiko se käyttöön otetuttuna 

merkittävää muutosta kuukausittaisiin käyttökatteen vaihteluihin. Kohdeyrityksel-

le lisäksi selvitettiin, millainen laskutusaikataulu olisi projektien kannalta opti-

maalisin.  

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu projektiliiketoimintaa koskevista 

kirjallisista teoksista ja osatuloutusta koskevista kirjanpitolautakunnan säädöksis-

tä, joita osatuloutusmenetelmässä tulee noudattaa. Työn empiirisessä osassa arvi-

oidaan osatuloutusmenettelyn soveltuvuutta ja hyötyä Jucat Oy:lle vertailemalla 
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Tutkimuksessa selvisi, että osatuloutuksella olisi positiivista vaikutusta käyttökat-

teen muutoksiin, mutta pienelle yritykselle projektien suuren lukumäärän vuoksi 

osatuloutusta ei välttämättä työmäärän lisääntymisen vuoksi kannata ottaa käyt-

töön, vaan ennemminkin pyrkiä hyödyntämään keskeneräistä tuotantoa paremmin 

kirjaamalla sinne kaikki mahdolliset kulut mukaan. Laskutusaikataulua koskevas-

sa tutkimuksessa selvisi, että tasainen eri projektin vaiheisiin perustuva laskutus-

aikataulu olisi sekä toimittajan että asiakkaan kannalta optimaalisin ratkaisu.  
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This thesis was commissioned by Jucat Ltd which faced an accounting problem in 

their project business concerning large monthly fluctuations in EBITDA. The so-

lution was sought from the percentage of completion method by finding out 

whether it is possible to use it and would it bring a significant change to the 

monthly fluctuations in EBITDA. It was also examined what kind of invoicing 

schedule would be the most optimal for projects for the case company. 

 

The theoretical framework consists of literary works in project business and the 

statute on the percentage of completion of the Accounting Committee which must 

be followed in the percentage of completion method. In the empirical study the 

suitability of the percentage of completion method and it benefits were assessed at 

Jucat Ltd by comparing different completion methods. Assessing the optimal in-

voicing schedule is based on calculations which one can see when the projects 

have generated their life cycle costs. The results are suggestive because all the 

necessary information was not available. 

 

The study revealed that the percentage of completion method would have a posi-

tive impact on EBITDA changes but due to the large number of projects, the 

payment of completion method is not worth taking into use due to the increased 

workload. Instead the case company should rather try to take advantage of work-

in-process better by posting all the possible expenses there. Concerning the in-

voicing schedule it was found out that an invoicing schedule based on the stages 

of project would be the most optimal choice for both the supplier and the custom-

er. 
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1  JOHDANTO 

Vaihto-omaisuuden tavanomaisin tuloutusperiaate on, että toimittaja kirjaa tulon 

tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu asiakkaalle KPL 2:3. 

Tiettyjen tuotteiden valmistamisaika saattaa kuitenkin venyä niin pitkäksi, että 

tilikaudella ei välttämättä luovuteta yhtään valmista tuotetta asiakkaalle. Tällöin 

yritys ei myöskään kirjanpitolain perustuloutusperiaatteen vuoksi voi kirjata täl-

laiselle tilikaudelle ollenkaan liikevaihtoa. (Tomperi 2007, 16) 

Tilikauden ollessa liian lyhyt pitkän valmistusajan tuotetta valmistavalle yrityksel-

le tai vaihtoehtoisesti, jos samalla tilikaudella valmistettavan ja luovutettavan suo-

ritteen arvo on merkittävä yrityksen vuotuisen liikevaihdon kannalta, antaa kirjan-

pitolaki mahdollisuuden käyttää tuloutusperiaatteena suoritteen valmiusasteeseen 

perustuvaa osatuloutusta. (Tomperi 2007, 16) 

Opinnäytetyö tehdään Vaasan ammattikorkeakoulun taloushallinnon suuntautumi-

sessa liiketalouden koulutusohjelmassa, ja se käsittelee osatuloutusta tuloutuskei-

nona projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä, jossa projektien välillä on 

suuria sekä eroja kestollisesti että arvollisesti. Kirjanpidollisissa asioissa olen 

kiinnostunut peruskirjausten sijasta ennemminkin kirjanpidollisista erityiskysy-

myksistä, jolloin opinnäytetyön aihe herätti minussa suurta mielenkiintoa. Opin-

näytetyön toimeksiantajana toimi Jucat Oy, jolla kirjanpidollisena ongelmana 

omassa projektiliiketoiminnassaan olivat käyttökatteen suuret kuukausittaiset 

vaihtelut. Ongelmaan lähdettiin hakemaan ratkaisua osatulouttamisesta selvittä-

mällä, olisiko sitä mahdollista ottaa käyttöön ja toisiko se käyttöön otetuttuna 

merkittävää muutosta kuukausittaisiin käyttökatteen vaihteluihin. 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Opinnäytetyön aihe syntyi sukulaissuhteen kautta, kun kävi ilmi, että hänen yri-

tyksessään oli tarve löytää ratkaisu olemassa olevaan kirjanpidolliseen ongel-

maan. Caseyrityksen projektit ovat keskenään hyvin erilaisia asiakkaiden erilais-

ten tarpeiden vuoksi. Ne voidaan karkeasti lajitella arvoltaan pieniin ja kestoltaan 

muutaman kuukauden mittaisiin projekteihin sekä arvoltaan suuriin ja pituudel-



9 

taan puolesta vuodesta yli vuoden mittaisiin pitkän valmistusajan vaatimiin pro-

jekteihin. Caseyrityksen vuotuinen liikevaihto koostuu pitkistä projekteista ja sitä 

täydentävät tasaisesti ympäri vuoden lyhytkestoiset projektit. Työn tarkoituksena 

on selvittää osatulouksen soveltuvuutta projektien tulouttamiskeinona projektilii-

ketoimintaa harjoittavassa Jucat Oy:ssä.  

Osatuloutusmenetelmä on alun perin luotu pitkiä, yli vuoden mittaisia projekteja 

varten, erityisesti rakennusalalle, jossa yritykset saattoivat toimia useita vuosia 

ilman liikevaihtoa pitkien rakennushankkeiden vuoksi, kun rakennusprojekteja on 

yhtä aikaa ollut meneillään lukumäärällisesti vähän. Osatulouksen käyttöönotta-

misen ehdot ovat tiukat, sillä vain myyjäpuoli saa tehdä siihen liittyviä kirjauksia. 

Ajallinen kesto on vain suositus, tärkeämpää pituuden sijasta on se, onko projekti 

arvoltaan merkittävä suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon. Jos yksi projekti tuot-

taa vuotuisesta liikevaihdosta esimerkiksi 20 %, niin voidaan puhua melko mer-

kittävästä projektista varsinkin, jos sillä on vaikutus nostamaan yrityksen tulos 

tappiollisesta voitolliseksi. Osatuloutusta tulee tarkastella kriittisesti, sillä vaihdet-

taessa tuloutusmenetelmää luovutukseen perustuvasta osatuloutukseen, tällaisen 

periaatepäätöksen voi tehdä käytännössä vain kerran. Osatuloutuksen käyttöönot-

taminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki myyntitilaukset jatkossa on osatuloutetta-

va riippumatta siitä, ovatko ne merkittäviä vai ei; ei voi olla yhtä aikaa käytössä 

kahta eri tuloutusmenetelmää.  

Opinnäytetyön on tarkoituksena selvittää, kannattako kohdeyrityksen siirtyä osa-

tuloutuksen piiriin. Tarkoituksena on myös kertoa osatuloutuksen säännöt pääpiir-

teittäin tulouttamismenetelmänä ja saada lukija ymmärtämään, että se osa projek-

tinhallintaa. Jotta osa-tuloutusta voitaisiin käyttää, pitää projekti ymmärtää koko-

naisvaltaisesti, mitkä asiat vaikuttavat projektin kustannuksiin. Projektinhallinnan 

on oltava kunnossa, jotta osatuloutusta voitaisiin ylipäänsä käyttää tuloutussääntö-

jen vaatimusten mukaisesti.  

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön varsinaisena tutkimusongelmana on: Olisiko osatuloutuksesta rat-

kaisu projektiliiketoimintaa harjoittavan kohdeyrityksen epätasaiseen myyntituot-
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tojen kertymiseen? Sitä täydentävät seuraavat apukysymykset: Miten tuloutusme-

netelmät eroavat toisistaan? Onko keskeneräiseen tuotantoon kirjaamisesta otettu 

kaikki mahdollinen hyöty irti? Mikä olisi osatuloutuksen hyöty kohdeyritykselle?  

Varsinaisen tutkimusongelman lisäksi toimeksiantajayritys halusi selvittää, osatu-

loutukseenkin liittyvän, ennakkomaksujen optimaalisuutta. Sitä selvitettiin kysy-

myksillä: Miten kustannukset kertyvät projektille ajallisesti? Millainen realistinen 

maksuaikataulu tukisi parhaiten projektien kustannusten kattamista? 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on keskeistä, että havaintoai-

neisto soveltuu määrälliseen ja numeeriseen mittaamiseen. Kvantitatiiviselle tut-

kimukselle on keskeistä myös, että muuttujat voidaan taulukoida ja aineisto on 

helposti muutettavissa tilastollisesti käsiteltävään muotoon, jolloin tulokset ovat 

vertailukelpoisia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 136) 

Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, sillä tutkimuksen aineisto oli 

saatavilla numeerisena. Aineisto koostui yrityksen antamista kirjanpidon pääkir-

joista, jotka oli eritelty myyntitilausten mukaan. Aineisto koostui sellaisista myyn-

titilauksista, jotka olisi mahdollista tulouttaa osatulouksen mukaan.  Tutkimusme-

netelmänä tutkimuksessa käytettiin kvantitatiiviseen tutkimukseen soveltuvaa, 

aineiston taulukointia ja taulukointien vertailua, kun taulukot olivat prosenttimuo-

dossa.   

1.4 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: teoriaosasta sekä empiriasta. Opinnäyte-

työn ensimmäinen luku on johdanto, jossa lukijalle kerrotaan työn taustoista ja 

tavoitteista sekä tutkimusmenetelmästä ja aikaisemmista opinnäytetöistä aihee-

seen liittyen. 

Johdannon jälkeen seuraa varsinainen teoriaosuus jaettuna toiseen ja kolmanteen 

lukuun. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu projektiliiketoimintaa kos-

kevista kirjallisista teoksista ja osatuloutusta koskevista kirjanpitolautakunnan 
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säädöksistä. Teoriaosuuden tarkoitus on edetä projektiliiketoiminnan käsittelemi-

sen kautta askel askeleelta kohti tutkimuksen keskeisintä asiaa eli osa-tuloutusta.  

Opinnäytetyön toisessa luvussa määritellään, mitä projekti tarkoittaa. Projektin 

määrittelemisen jälkeen määritellään projektiliiketoiminta. Projektiliiketoiminnas-

ta kerrotaan projektin sidosryhmistä, projektiorganisaatiosta, projektin elinkaares-

ta ja vaiheista sekä käsitteestä kokonaisuuden hallinta, josta tarkempaan läpikäyn-

tiin otetaan kustannusten kirjaaminen, seuranta ja raportointi. Vaikka projektilii-

ketoimintaan kuuluu olennaisena asiakokonaisuutena riskienhallinta sekä hankin-

tojen hallinta, ne jätettiin työn ulkopuolelle, sillä ne eivät suoranaisesti liity tutki-

muksen keskeisimpään asiaan eli osatuloutukseen ja toisaalta ne voisivat laajuu-

tensa vuoksi voineet yksin olla opinnäytetyön aiheina.  

Kolmannessa luvussa kerrotaan tarkemmin osatuloutuksesta Kirjanpitolautakun-

nan pitkän valmistusajan vaativan suoritteen tulouttamiskeinoja koskevan ohjeen 

pohjalta. Luvussa määritellään osatuloutusmenetelmä sekä pitkän valmistusajan 

vaativa suorite. Lisäksi kerrotaan pitkäaikaisprojektin seuraamisesta ja osatulou-

tuksesta tilinpäätöksessä.  

Opinnäytetyön neljännessä ja viidennessä luvussa kerrotaan empiria- eli tutki-

musosuuden toteuttamisesta, yrityksen lähtökohdista osatuloutuksen käyttöönot-

toon, aineiston keruusta ja käsittelystä, tutkimuksen luotettavuudesta sekä esitel-

lään Jucat Oy. Näiden jälkeen vertaillaan tutkimuksessa käsiteltyjä tuloutustapoja. 

Lisäksi tarkastellaan, miten caseyrityksessä kustannukset kertyvät ajallisesti pro-

jekteille ja vertaillaan laskutusaikatauluja.  

Viimeisessä kuudennessa luvussa analysoidaan ja tehdään johtopäätöksiä tutki-

muksen tuloksista sekä pohditaan toisen tuloutustapaan ja laskutusaikatauluun 

siirtymisen tuomia etuja ja haittoja. Lisäksi luvussa kerrotaan, mitä caseyrityksen 

tulisi muuttaa, jotta osatuloutus olisi mahdollista ottaa käyttöön. Lopuksi arvioi-

daan tutkimuksen onnistumista ja jatkotutkimusaiheita. 
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1.5 Aikaisemmat opinnäytetyöt aihealueesta 

Osatuloutuksesta on tehty ennemminkin opinnäytetöitä. Ammattikorkeakoulujen 

julkaisuarkistossa, Theseus.fi:ssa, aiheesta löytyy neljä opinnäytetyötä, vuosilta 

2010–2011. 

Vanhin, Julia Hyrkäksen ja Irena Koppalevan opinnäytetyö "Osatuloutus kansain-

välisessä konsernissa, Case: Jartek Oy" vuodelta 2010 käsitteli mahdollisuuksia 

siirtyä valmiusasteen mukaiseen tuloutukseen venäläisessä tytäryhtiössä. Emoyh-

tiöllä oli käytössään osatuloutus, ja tutkimuksessa selvisi, että osatuloutukset 

Suomessa ja Venäjällä perustuvat samaan IFRS-normistoon, mikä mahdollisti 

suomalaisen kohdeyrityksen osatuloutusperiaatteiden soveltamisen venäläisen tytär-

yhtiön toiminnassa. 

Toinen opinnäytetyö, Sara Heistolan "Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan 

yrityksissä" vuodelta 2011 selvitti kahden eri tuloutustavan vaikutusta kolmen ra-

kennusyrityksen tulokseen kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Tutkimuksen tulou-

tusvaihtoehdoista voitiin todeta, että osatuloutusmenettelyllä saadaan yritykselle 

tasaisempaa tulosta. 

Kolmas opinnäytetyö, Taru Kurrin "Valmiusasteen mukainen tuloutus projekti-

toiminnassa, Case:  Tamtron Systems Oy" vuodelta 2011, tutki miten kohdeyri-

tyksen kannattaisi tulouttaa pitkän valmistusajan vaativia suoritteitaan. Tutkimuk-

sesta selvisi, että tulouttamistavan muutoksella caseyrityksen liiketoiminnan seu-

rantaa voitaisiin parantaa, laskentatoimi yrityksen sisällä kehittyisi sekä tilinpää-

töstiedot olisivat vertailukelpoisempia keskenään. 

Neljäs opinnäytetyö, Anu Kaarnavaaran "Osatuloutusmenettelyn arviointia, Case: 

Konepaja Oy" vuodelta 2011 käsitteli laivateollisuudessa toimivaa yritystä. Ca-

seyrityksellä oli vuosittain menossa useita pitkäaikaishankkeita, ja se oli harkinnut 

tasaisemman tuloksen kertymisen tavoittelemiseksi osatuloutukseen siirtymistä. 

Tutkimuksissa selvisi, että osatuloutus olisi soveltuva tilitystekniikka caseyrityk-

selle. 



13 

Osatuloutuksen vaikutuksia ja osatuloutusta itsestään on jo pelkästään opinnäyte-

töillä tutkittu paljon, joten osatuloutuksen positiivisia vaikutuksia tuloksen kehit-

tymiseen ja seurantaan ei kannattanut enempää todistella. Tässä opinnäytetyössä 

lähtökohtana on ennemminkin se, että osatuloutus on yksi osa projektiliiketoimin-

taa. Ja erilaisena selvitettävänä asiana on, kannattaako osatuloutusta käyttää, jos 

projekteja vuositasolla on suuri määrä (suhteessa yrityksen kokoon). 
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2 PROJEKTILIIKETOIMINTA  

Yrityksen liiketoiminnan logiikka voi perustua moneen erityyppiseen toimintaan, 

kuten esimerkiksi sarjatuotantoon tai asiakkaan ongelmien ratkaisuun, jolloin pu-

hutaan valmistus- tai asiakaspalveluliiketoiminnasta. Liiketoiminnan muotoja on 

useita, ja niitä voidaan toteuttaa useita rinnakkain. Opinnäytetyön caseyrityksen 

liiketoiminta voidaan laskea projektiliiketoiminnaksi, sillä pääasiassa jokainen 

caseyrityksen myyntitilaus on uniikki oma projektinsa tai toteutetaan projek-

tinomaisesti. Projektiliiketoiminnalle on tyypillistä, että siinä korostuu tavoitteel-

linen muutos. Caseyrityksen liiketoiminnassa tämä tavoitteellinen muutos ilmenee 

muun muassa halussa parantaa ja kehittää asiakasyrityksien liiketoimintaprosessi-

en tehokkuutta ja nimenomaan tuoda muutosta niihin. (Artto, Martinsuo, Kujala  

2006, 17) 

2.1 Mikä on projekti? 

"Projekti"-sanalla on nykymaailmassa useita erilaisia merkityksiä. Karlos Artton 

ym. mukaan projekteilla voidaan tarkoittaa kertaluontoista, monelle osapuolelle 

yhteistä tehtävää tai toisaalta määräaikaista organisaatiota, tavoitteellista, rajattua 

tehtävien jatkumoa tai ongelmaa, joka on aikataulutettu ratkaistavaksi. Artton ym. 

mukaan projekti voi olla joillekin myös yleisemmin johtamisympäristö, jonka 

tehtävänä on toimittaa yksi tai useampia tuloksia rajatun liiketoimintasuunnitel-

man mukaan. Määritelmien mukaan projekti poikkeaa muunlaisesta tekemisestä 

päämääräsuuntaisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi – se ei 

jatku ikuisesti. (Artto ym. 2006, 18, 24–25) 

Edellä mainittuihin merkityksiin viitaten väli-/määräaikaisena organisaationa pro-

jekti tarkoittaa, että se on perustettu tietyn työn suorittamiseksi ja puretaan työn 

suoritettua. Projektiorganisaatioon kuuluneet vapautuvat näin uusiin tehtäviin. 

Väliaikaisen organisaationäkökulman mukaan kutakin työtä varten kootaan työn 

(projektin) tekemiseen parhaiten soveltuva joukko. Näkökulma korostaa organi-

saation merkitystä: projektin onnistuminen riippuu pitkälti organisaation osaami-

sesta. Vaihtoehtoisesti työrakenteena projekti tarkoittaa, että se voidaan nähdä 

projektin tuloksena toteutettavan suoritteen tai siinä tehtävän työn kautta. Toteu-
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tettava suorite tai tehtävä työ voidaan kuvata hierarkkisena kuvauksena, eli esi-

merkiksi työ voidaan jakaa pienempiin ja paremmin hallittavissa oleviin osiin, 

puhutaan työn osituksesta. Edellä olevien näkökulmien lisäksi projekti voidaan 

nähdä tehtävinä ja/tai vaiheistettuna prosessina, joiden väliseen järjestykseen liit-

tyvien riippuvuuksien avulla pystytään hallitsemaan projektia aikataulullisesti. 

Projektin määritelmät eivät ole todellisuudessa toisiaan poissulkevia. Yksi projek-

ti voi sisältää kuvan 1 mukaisesti useita eri näkökulmia rinnakkain. (Artto ym. 

2006, 25) 

 

Kuva 1. Kolme näkökulmaa projektiin (Artto ym. 2006, 26) 

Artto ym. (2006) määrittelee sanan projekti laajasti hyväksytyn määritelmän mu-

kaan seuraavasti:  

"Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiin-

sa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan 

rajattu ainutkertainen kokonaisuus."  

Päämäärä on tulevaisuuden tila, muutos, johon projektin toteuttamisella pyritään, 

ja se sitoo projektin osapuolet liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Ainutkertaisuus 

erottaa projektin muusta toiminnasta; vastaavanlaista projektia ei ole aikaisemmin 

toteutettu. Monimutkaisuus viittaa siihen, että tehtävät eivät ole tyypillisesti enna-

koitavia tai toistuvia verrattuna esimerkiksi sarjatuotantoon. Toisiinsa liittyvien 

tehtävien muodostama kokonaisuus tarkoittaa, että projektin sisältämät tehtävät on 

suoritettava tietyssä järjestyksessä. Ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan 

rajatulla tarkoitetaan, että projektilla on ennakkoon määritelty aikataulu, projekti 

tulee toteuttaa ennalta määritetyssä budjetissa ja projektissa toteutetaan ennalta 
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määritelty tuote, jonka avulla toteutetaan päämäärän mukainen muutos. Esimerk-

kinä teollisuuslaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto lasketaan projektiksi, mutta 

itse valmis laitos ei sitä yksin ole. (Artto ym. 2006, 26–27; Pelin 2002, 38; Ruuska 

1994, 6–7) 

Projektin päämäärä kuvaa sen tarkoituksen tai minkä takia se on perustettu. Lisäk-

si se kuvaa projektin tuloksena toteutuvaa muutosta ja toimii näin lähtökohtana 

konkreettisten tavoitteiden määrittämiselle. Artton ym. mukaan kolme tavoitetta 

projektille ovat: mitä tehdään, milloin tehdään sekä millaisin resurssein tehdään ja 

kuka tekee. Toisin sanoin kolme projektin tavoitetta ovat laajuus-, aika- sekä kus-

tannustavoite. Päämäärän määrityksessä painoarvo on liiketoiminnallisissa odo-

tuksissa, mutta päämääräksi voidaan ottaa myös liiketoiminnallisten odotusten 

lisäksi muita yritykselle tärkeitä ei-suoraan-liiketoiminnallisia päämääriä. Pää-

määrän mukainen muutos liittyy suoraan projektin avulla toteutettavaan tuottee-

seen, jonka avulla muutos on tarkoitus toteuttaa (laajuustavoite). Muutoksen hyö-

ty tulee olla saatavilla ennakkoon määritetystä ajankohdasta eteenpäin (aikatavoi-

te), ja hyödyn olla suurempi kuin investoidut kustannukset (kustannustavoite). 

Aika ja kustannukset yhdessä luovat ja asettavat rajan laajuudelle. (Artto ym. 

2006, 31–32; Pelin 2002, 38) 

Laajuustavoite liittyy suunnitelmien noudattamiseen. Laajuustavoite kuvataan 

tuotteena ja sille asetettavina vaatimuksina, jotka toteutetaan projektin avulla. 

Laajuustavoitteita ovat tekniset, toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet. Näitä 

ovat esimerkiksi materiaalit, käytettävyys ja asiakkaalle lisäarvoa tuovat tekijät. 

Tuote on ratkaisu, jolla projektin päämäärä saavutetaan. Se voi olla suorite, tavara 

tai palvelu, osittain tai kokonaan immateriaalinen. Tärkeää huomata, että projektin 

tuote on eri asia kuin yrityksen tuottama ja markkinoille myymä yrityksen tuote. 

Aika- ja kustannustavoitteet liittyvät projektin määritelmän mukaiseen ajalliseen 

ja ennakkoon määrättyyn budjetin rajaukseen. Budjetti, oli se sitten raha- tai työ-

tuntibudjetti, on avainasemassa projektin resurssien käytölle.  Projektin ennalta 

määritelty aikataulu kertoo, milloin projektin tuote tulee olla valmis ja asiakkaan 

käytettävissä. Aika on projektille rajoite, ja tiukoissa aikatauluissa yksittäisten 

tehtävien vaatimaan aikaan voidaan vaikuttaa lisäämällä resursseja kustannusta-
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voitteen kustannuksella tai laajuustavoitteesta tinkimällä. Projektin lopputulos ja 

onnistuminen on voimakkaasti riippuvainen tavoitteiden yhteisvaikutuksesta, ja 

koska tavoitteet ovat keskenään sidoksissa, ja usein keskenään ristiriidassa, on 

tärkeää priorisoida tavoitteet suhteessa toisiinsa. (Artto ym. 2006, 32–34) 

2.2 Projektiliiketoiminnan määrittäminen 

Sanan projektiliiketoiminta voi ymmärtää eri tavalla. Se voi olla liiketoimintaa, 

jossa omia tuotteita kehitetään projektien avulla tai vaihtoehtoisesti se voi olla 

liiketoimintaa, jossa asiakkaiden tilaukset toteutetaan omina projekteina. Projekti-

liiketoiminnan asema yrityksessä voi vaihdella. Toisille yrityksille projektiliike-

toiminta on pääasiallinen toiminnan muoto, kuten esimerkiksi rakennusteollisuu-

den yrityksessä, toisille vain yksi muiden joukossa, kuten esimerkiksi tietoteknii-

kan yrityksessä, joissa osa toiminnasta on asiakaspalvelua ja osa projekteja. Artto 

ym. määrittelee käsitteen projektiliiketoiminta seuraavasti: 

"Projektiliiketoiminta on projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimin-

taa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista." 

Yrityksen päämääriä voi olla esimerkiksi hengissä pysyminen tai menestys. Vaih-

toehtoisesti niitä voivat olla myös asiakkaiden odotusten täyttäminen tai joidenkin 

ei-kaupallisten arvojen toteutuminen. Päämäärien saavuttamiseen ei tarvita pro-

jektiliiketoimintaa, sillä niihin voi päästä melkeinpä millä tahansa toiminnalla, 

joka sopii tilanteeseen. Projektiliiketoiminta on edellä mainitun määrityksen mu-

kaisesti kuitenkin projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimintaa. Se 

tarkoittaa tietoisia, tarkoituksellisia ja koordinoituja valintoja. Toiminnalla on 

yhteys yrityksen strategian toteuttamiseen. Tämä voi tarkoittaa, että projektien 

toteutuksessa korostetaan tiettyjen yrityksen päämäärien, kuten asiakastyytyväi-

syyden parantumisen, saavuttamista eikä pelkästään suunnitelmallista ja kustan-

nustehokasta suorittamista. Tämän seurauksena projektit itsessään palvelevat yri-

tystä asetettujen päämäärien saavuttamisessa. (Artto ym. 2006, 17–18) 
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2.2.1 Liiketoiminnan tyypit 

Projektiliiketoiminta voi olla siis toimintaa, jossa haetaan ratkaisuja oman liike-

toiminnan kehittämiseen tai vaihtoehtoisesti toimintaa, jossa toimitetaan ratkaisuja 

asiakkaalle. Projektia, jolla haetaan kehitystä omaan liiketoimintaan toiminnan 

tehostumisen tai uudistumisen kautta, kutsutaan investointiprojektiksi. Esimerkki-

nä investointiprojektista voi olla yrityksen oman tuotteen tuotekehitysprojekti, 

joka toteutetaan itse yhtiön sisällä tai ulkopuolisten toimittajan toimesta. Projekti-

liiketoiminnassa, jossa haetaan ratkaisuja asiakkaalle, käytetään projekteista nimi-

tystä toimitusprojekti. Toimitusprojekti on erityisesti tuotannon väline, jolla tuote-

taan asiakkaalle arvoa asiakaskohtaisen ratkaisun avulla. Tällainen ratkaisu voi 

olla esimerkiksi caseyrityksen liiketoimintaan keskeisesti liittyvä asiakkaiden tuo-

tantoprosessien kehittäminen. Tällainen liiketoiminta poikkeaa logiikaltaan tois-

tuvaluonteisesta sarjatuotannosta, sillä projektiliiketoiminnassa ei voi hyödyntää 

samalla tavalla jatkuvia ja katkeamattomia materiaali- ja rahavirtoja kuin mitä 

sarjatuotanto mahdollistaa. (Artto ym. 2006, 18–19; Pelin 2002, 39–41) 

 

Kuva 2. Kuvaus kahden projektien liittymisestä toisiinsa (Artto ym. 2006, 21) 
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Projekteja käytetään liiketoiminnan välineinä alalla kuin alalla, mutta niiden mer-

kitys voi poiketa yrityksestä ja alasta toiseen. Yksittäisissä projekteissa voi pro-

jektin osapuolilla olla eri näkökulma sen mukaan, mikä osapuoli tarkastelee pro-

jektia ja missä vaiheessa. Kuva 2 kuvaa tilannetta, jossa toimittajan toimituspro-

jekti liittyy asiakkaan investointiprojektiin. (Artto ym. 2006, 20–21) 

Investointi- ja toimitusprojektit voivat kuvan 2 mukaisesti tarkoittaa samaan lop-

putulokseen tähtäävää asiaa, vaikka todellisuudessa on kyse kahdesta erillisestä 

projektista ja projektityypistä. Artton ym. esimerkki kuvaa tilannetta paremmin: 

 "Investointiprojektin toteuttaa asiakas, joka investoi kyseiseen projektiin ja sen 

tuloksena toteutettavaan tuotteeseen. Asiakas odottaa investointiprojektilta merkit-

täviä hyötyjä. Investoinnin hyötyjen toteutuminen tarkoittaa, että asiakas on kiin-

nostunut ohjaamaan ja seuraamaan projektin etenemistä. Asiakas perustaa tätä var-

ten oman projektin, jolla on oma projektisuunnitelma, projektipäällikkö ja projek-

tisuunnitelma. Asiakkaan projektiorganisaation toiminta keskittyy sopimusten 

neuvottelemiseen ja laatimiseen sekä toimitusten valvontaan varsinkin, jos se 

hankkii projektin työn yrityksen ulkopuolelta. Toimittajalla on puolestaan toimi-

tusprojektinäkökulma asiakkaan projektiin. Toimittaja luo ja välittää asiakkaalle 

tämän tilaaman ratkaisun. Toimittajalle toimitusprojektin tekeminen on liiketoi-

minnan muoto, johon kohdistuu tuotto-odotuksia. Toimittajaa kiinnostaa arvon 

tuottaminen asiakkaalle ja siitä vastineeksi määritelty hinta. Toimittajan intressinä 

on projektin kustannustehokas toteutus, sillä kustannusten säästäminen lisää toi-

mittajan saamaa katetta. Projektitoimittaja perustaa oman toimitusprojektin, nime-

ää tälle projektipäällikön ja -organisaation ja laatii projektille suunnitelman". (Art-

to ym. 2006, 21–22) 

Investointi- ja toimitusprojektien yhteisistä osista, kuten sopimuksesta, yhteisestä 

projektijohdosta yms., huolimatta projektit ovat kuitenkin kaksi täysin eri projek-

tia ja sitä korostaakin, että molemmissa on toiselle luottamuksellisia asioita. Toi-

mittaja ei paljasta asiakkaalle budjettiaan ja katetavoitettaan, ainoastaan hinnan. 

Asiakas puolestaan ei paljasta kilpailevien toimittajien tarjousten sisältöä yms. 

Toimitusprojektin tavoitteen määritellään asiakkaan vaatimusten pohjalta, ja vaik-

ka toimitusprojektin tavoitteena on tukea asiakkaan investointiprojektin tavoittei-

ta, kyseessä on kuitenkin kaksi eri projektia, joilla on kummallakin omat tavoit-

teensa. (Artto ym. 2006, 22) 
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2.3 Projektinhallinta ja -seuranta 

Projekteissa on olemassa selkeitä mittakaavaeroja pienistä projekteista suuriin tai 

jopa jättimäisiin projekteihin. Monivuotista ydinvoimalaprojektia on hallittava 

varmasti eri tavalla kuin yrityksen tuotekehitysprojektia. Projektinhallinta voi olla 

haasteellista, sillä eri ympäristössä hyviksi havaitut menetelmät eivät välttämättä 

päde toisessa, täysin erilaisessa ympäristössä projektinhallinnan perusosaamista 

lukuun ottamatta. (Artto ym. 2006, 20) 

2.3.1 Projektin sidosryhmät 

Projektilla on useita sidosryhmiä, kuten yksilöt, ryhmät ja organisaatiot, joiden 

toimintaan projekti vaikuttaa tai jotka voivat itse vaikuttaa projektin etenemiseen. 

Sidosryhmien yhteys projektiin voi olla suora tai epäsuora. Projektin sidosryhmi-

en ja niiden tarpeiden sekä odotusten tunnistaminen on tärkeää, sillä tuntemalla 

niiden tarpeet ja odotukset projekti pystyy hallitsemaan odotuksia ja vaikuttamaan 

niiden täyttymiseen ja sitä kautta projektin menestymiseen.  Mikäli jokin sidos-

ryhmä jää huomioimatta, saattaa se haitata projektin etenemistä. Tällainen huomi-

oimatta jätetty sidosryhmä voi olla mahdollisesti tuotteen valmistuksesta vastaava 

työntekijä, jolle tuotantotapa ei sovi lainkaan yms. (Artto ym. 2006, 41) 

Tyypillisiä projektin sidosryhmiä, joilla on suora yhteys projektiin, ovat projekti-

päällikkö, projektiorganisaatio (osallistuvat henkilöt, ryhmät ja yritykset), asia-

kas/tilaaja (ulkoinen/yrityksen sisäinen taho) ja käyttäjä (voi olla eri kuin asiakas). 

Muita projektin mahdollisia projektin sidosryhmiä, joilla on välillinen tai välitön 

yhteys projektiin ovat alihankkijat, viranomaiset (esimerkiksi lupa-asiat), rahoitta-

jat, kilpailijat, perheet (projektiin osallistuvien lähipiiri), media yms. Erilaisten 

odotusten ja vaatimusten hallinta projekteissa voi olla hankalaa sidosryhmien mo-

ninaisuuden vuoksi. Tämän takia projektin alkuvaiheen merkitys korostuu, kun on 

luotava yhteinen näkemys projektin yhteisistä päämääristä. Etusijalla tällöin ovat 

usein rahoittajien ja asiakkaiden tarpeet, mutta niiden on oltava yhteensopivia 

viranomaisten vaatimusten kanssa. Tärkeimmät sidosryhmät näkyvät projektissa 

selkeimmin. (Artto ym. 2006, 43) 
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Sidosryhmistä projektilla mukana on aina asiakas, oli projektissa sitten kyse ul-

koisesta toimitusprojektista tai sisäisestä investointiprojektista. Useimmiten asi-

akkaana toimii toinen yritys. Ulkoisessa toimitusprojektissa asiakkaasta käytetään 

nimitystä tilaaja. Vastaava sisäisessä investointiprojektissa on projektin omistaja, 

joka voi olla toimitusjohtaja, johdon edustaja tms. Projektin tuloksena toteutuvalla 

tuotteella on käyttäjä, joka voi olla esimerkiksi tuotantolinjalla työskentelevä 

työntekijä tai huoltohenkilöstö. Osalle käyttäjistä toteutettava tuote näkyy suoraan 

omassa työssä ja he voivat siksi osallistua projektin toteutukseen. Projektille on 

onnistumisen kannalta tärkeää, että asiakkaiden ja käyttäjien ketju toimii moitteet-

tomasti ja näiden sidosryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset otetaan jo projektin 

alkuvaiheessa huomioon. Usean asiakkaan ja käyttäjän kombinaatioissa joudutaan 

usein miettimään odotusten ja tavoitteiden keskinäistä prioriteettia. Tämä voi teh-

dä projektin tavoitteiden asettamisesta ongelmallista, kun asiakas haluaa alhaisia 

kustannuksia ja investoinnilleen tuottoa, mutta käyttäjä toimivuutta ja laatua.    

(Artto ym. 2006, 44–46) 

Projektinhallinnan onnistumisen vuoksi sidosryhmäsuhteista on syytä pitää huolta 

projektin elinkaaren aikana. Onnistunut sidosryhmäjohtaminen tuo hyötyjä pro-

jekteihin ja samalla voi synnyttää sellaisen luottamuksen, joka saattaa poikia lisää 

hyötyjä tulevissa projekteissa. Lisäksi onnistunut suhde sidosryhmän kanssa saat-

taa toimia markkinoinnillisena etuna, kun asiakasyritys viestii positiivisista pro-

jektikokemuksistaan yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vastaavasti huonosti hoi-

dettu suhdejohtaminen voi hankaloittaa tulevia liiketoimia. (Artto ym. 2006, 46) 

2.3.2 Projektiorganisaatio 

Projektin sidosryhmistä toteuttamisen kannalta yksi merkittävimmistä on projektia 

varten perustettu projektiorganisaatio. Projektiorganisaatio on määräaikainen ja 

projektin valmistuttua organisaatioon kuuluneet siirtyvät toisiin tehtäviin. Projek-

teja varten luodaan harvoin täysin erillisiä projektiorganisaatioita, sillä projektior-

ganisaatiolla on yleensä liittymiä yrityksen linjaorganisaatioon.  Organisaatioon 

kuuluvien henkilömäärä vaihtelee projektin aikana henkilöresurssien lukumäärän 

ollessa alkuvaiheessa muutaman (avain-)henkilön luokkaa, kasvaen suunnittelu-

vaiheessa ja ollessaan korkeimmillaan toteutusvaiheessa. Tyypillisiä projektiorga-
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nisaatioon kuuluvia henkilöitä tai ryhmiä esitetään kuvassa 3. (Pelin 2002, 79, 81–

82) 

 

Kuva 3. Projektiorganisaation kuvaus (tilaaja-toimittaja-alihankkija) (Pelin 2002, 

81) 

Projektiorganisaation organisoinnin ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että or-

ganisaatioon kuuluvilla on omat vastuualueensa. Projektin omistaja/asettajan teh-

tävä on päättää projektin aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä, eli 

omistaja on viimeisenä vastuussa projektista. Omistaja nimeää valvontaryhmän 

(johtoryhmä) ja vastaa viimekädessä siitä, että resurssit ovat riittäviä. Investointi-

projekteissa omistaja toimii projektin rahoittajana, toimitusprojekteissa rahoittaja 

on tilaaja. Projektille nimetty johtoryhmä edustaa projektin asettajaa ja on projek-

tin suhteen korkein päättävä elin, jonka toimintaa ohjaa asettajan määräykset. Joh-

toryhmä kootaan niistä organisaatioyksiköistä, joiden toimintaan projekti olennai-

sesti vaikuttaa. Johtoryhmä päättää projektin keskeisimmistä asioista, kuten aika-

tauluista, teknillisistä ja kustannuksellisista tavoitteista. Johtoryhmä nimeää pro-

jektipäällikön, hyväksyy projektipäällikön suunnitelmat ja lopuksi päättää projek-

tin lopettamisesta. Johtoryhmän tehtävä on myös antaa projektille sen tarvitsemat 

henkilö- ja muut resurssit. Moniprojektiorganisaatioissa olisi suositeltavaa pyrkiä 

siihen, että kaikilla projekteilla olisi yksi yhteinen valvontaryhmä, jolloin projek-
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tien väliset ongelmat ja resurssipulat tulisivat tasapuolisimmin ratkaistua. (Pelin 

2002, 79–80, 82–83) 

  

Kuva 4. Projektiorganisaatio (Pelin 2002, 82) 

Projektitoiminta on tietynlainen johtamisjärjestelmä, jossa on olemassa käskysuh-

teet. Toiminnan avainhenkilönä toimii johtoryhmän nimittämä projektipäällikkö, 

joka on kokonaisvastuussa projektista, sen suunnittelusta ja eri tehtävien valvon-

nasta raportoiden niistä johtoryhmälle ja omistajalle. Projektien luonteista ja koos-

ta riippuen organisaatiot ovat hyvinkin erilaisia. Pienissä projekteissa projekti-

päällikkö on avainhenkilö, joka vastaa käytännössä täysin yksin projektista, jol-

loin projektin etenemiselle riittää yksi valvoja, joka vastaa projektin johtoryhmää. 

Projektipäällikkö hankkii henkilöresurssit ja laatii aikataulut yhteistyössä linjajoh-

tajien kanssa, ja toimii projektin tyypistä riippuen joko yksin (pitkäkestoiset 

hankkeet) tai yhdessä linjapäälliköiden kanssa (alle vuoden mittaiset hankkeet) 

resurssien esimiehenä. Laajuudeltaan isoimmissa projekteissa, joissa on usein 

mukana usean eri yrityksen henkilöitä, projektit voidaan jakaa edelleen osaprojek-

teihin, joista vastaavat osaprojektipäälliköt, joilla on tällöin omalta alueeltaan vas-

taavat tehtävät kuin projektipäälliköllä. Usean vuoden kestoisissa projekteissa on 

suositeltavaa muodostaa puhdas projektiorganisaatio, jossa keskeiset resurssit on 

projektipäällikön alaisuudessa. Projektipäällikön onnistumisen kannalta tärkeää 

on toimivan projektiryhmän organisointi; varmistettava resurssien riittävyys ja 

oikea ammattitaito sekä luotava hyvä yhteistyöilmapiiri. Resursseja voidaan tar-

vittaessa hakea ulkopuolisilta yrityksiltä, ja alihankkijoiden saatavuus on varmis-

tettava hyvissä ajoin ennen lopullisia päätöksiä toteutuksesta. (Pelin 2002, 29, 79–

80, 83–84) 
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2.3.3 Projektin elinkaari ja vaiheet 

Projektiliiketoiminnan mukaisesti projektia tulee tarkastella laajemmassa ympäris-

tössä kuin vain yksittäisen projektinhallinnan kautta. Artto ym. määrittelee käsit-

teen "projektin elinkaari" seuraavasti:  

"Projektin elinkaarella tarkoitetaan vaiheiden ketjua, jossa ideat ja projektiin koh-

distuvat odotukset ja mahdollisuudet tunnistetaan, projekti toteutetaan, ja sen tu-

loksia ja käyttöä tuetaan."  

Projektin menestymisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon eri projektien keski-

näiset riippuvuudet. Projektit liittyvät usein laajempaan, useamman projektin ko-

konaisuuteen, jonka ymmärtäminen on menestymisen elinehto. Esimerkkinä sa-

malle asiakkaalle toimitettava useampi toimitusprojekti, joissa projektia seuraavat 

työvaiheet, ylläpito- ja huoltopalvelut saattavat muodostaa oleellisen osan projek-

titoimittajan liiketoimintaa. (Artto ym. 2006, 47–48) 

 

Kuva 5. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto ym. 2006, 47, 49) 

Kuvan 5 mukaan varsinaisen projektin elinkaareen kuuluu erilaisia (osa-)vaiheita. 

Kullakin vaiheella on omat tavoitteensa, ja vaiheiden tulokset tulisi suunnitella 

ennalta selkeästi, jotta projektin eteneminen pystyttäisiin näkemään ja todenta-

maan. Vaiheiden välillä voi olla päätöskohtia, joissa päättyneen vaiheen tulokset 

käydään läpi ja arvioidaan projektin jatkoetenemiskelpoisuutta tehden tarvittaessa 

siihen muutoksia. Esimerkkinä tällaisesta projektista voi olla tuotekehitysprojekti, 
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jossa voidaan joutua päättämään, keskeytetäänkö vai jatketaanko suunnitelman 

mukaan. (Artto ym. 2006, 48) 

Projekti voidaan katsoa alkavaksi siitä hetkestä, kun projektimahdollisuus on tun-

nistettu ja sen määrittely aloitettu. Aloitus- ja määrittelyvaiheeseen kuuluvat täten 

projektin tarpeen ja siihen liittyvän muutos- ja ongelmanratkaisuntarpeen tunnis-

taminen sekä päämäärän, tavoitteiden ja sidosryhmien määrittäminen ja lisäksi 

projektiin liittyvien riskien arvioiminen. Määrittelyvaihe on erityisen merkittävä 

koko projektin kokonaisuuden kannalta, sillä siinä laaditaan projektikuvaus ja/tai 

niistä tarkemmin johdettu alustava projektisuunnitelma ottaen mukaan sidosryh-

mien tarpeet ja odotukset yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Määrittelyvaiheeseen 

kuuluu usein myös projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten valinta. Aloitus-

vaihetta seuraavaan suunnitteluvaiheeseen kuuluu projektin toteutukseen liittyvien 

tehtävien ja niiden toteuttamiseen tarvittavien resurssien tunnistaminen, joiden 

perusteella laaditaan projektin töiden toteutussuunnitelma ja aikataulu sekä kus-

tannus- ja resurssirakenteet. Mikäli projektiorganisaation kuvausta ja päättämistä 

ei ole aikaisemmin tehty, niin ne tehdään viimeistään suunnitteluvaiheessa. Suun-

nitteluvaiheen tuloksena on tarkoituksena synnyttää virallinen projektisuunnitel-

ma. (Artto ym. 2006, 48–49, 101; Karlsson & Marttala 2001, 17–18) 

Toteutusvaiheessa tarkennetaan projektitiimin keskinäisiä vastuualueita ja toimin-

tatapoja sekä tehtävien sisältöjä tarkennetuin resurssitarpein. Tarkennusten perus-

teella hankitaan riittävät resurssit projektin toteuttamiseksi projektisuunnitelman 

mukaisesti ja kohdistetaan hankitut resurssit tavoitteiden kannalta oikeaan tekemi-

seen oikeaan aikaan. Toteutukseen kuuluu olennaisesti töiden tarkoituksenmukai-

nen dokumentointi. Toteutuksen kanssa kulkee rinnakkain projektin ohjausvaihe. 

Siitä on takaisinkytkentä aikaisempaan suunnitteluvaiheeseen. Ohjausvaiheessa 

seurataan projektin etenemistä aikataulu- ja kustannusraporttien avulla vertaile-

malla teknisiä suunniteltuja spesifikaatioita. Ohjausvaiheessa pyritään poikkeama- 

ja vertailuraportoinnin avulla paljastamaan mahdollisia poikkeamia suhteessa ai-

emmin määriteltyihin tavoitteisiin ja suunnitelmiin luonteeltaan mielellään enna-

koivasti, jotta olisi paremmat mahdollisuudet puuttua mahdollisiin epäkohtiin jo 

ennen niiden pahentumista. Mikäli havaitaan, että projektilla ei ole mahdollista 
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kokonaisuutena edetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, niin projektisuunni-

telman tulee tehdä tarvittavat muutokset tilanteen analysoinnin perusteella.  Pro-

jektin aikaisen työvaiheen viimeinen osavaihe on projektin päättäminen. Projekti 

katsotaan yleensä päätetyksi, kun tuote on toimitettu sekä otettu käyttöön asiak-

kaan hyväksyttyä sen. Päättämiseen kuuluu olennaisesti dokumenttien viimeistely 

ja asiakkaalle luovuttaminen. Lisäksi projekti arvioidaan asiakkaan kanssa oppi-

misen edistämiseksi. (Artto ym. 2006, 49–50;  Pelin 2002, 360–361) 

2.3.4 Kokonaisuuden hallinta 

Suunnittelu- ja ohjausvaiheen yhteyteen liittyy olennaisesti käsite "kokonaisuuden 

hallinta". Kokonaisuuden hallinta kuuluu projektipäällikön työnkuvaan ja se tar-

koittaa projektin ja projektijohtamisen osa-alueita yhdisteleviä toimia, joiden 

avulla projekti voidaan toteuttaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koko-

naisuuden hallinta on projektinhallinnan toteutuksen ja tehtävien keskinäisiä riip-

puvuuksien koordinointia ja tietoalueiden johtamista. Kokonaisuuden hallinta 

keskittyy projektin elinkaaren alussa projektin toteuttamiskelpoisuuden arviointiin 

sekä suunnitteluun ja myöhemmin toteutus- ja ohjausvaiheissa eri alueiden johta-

mistoimien tarkasteluun ja tasapainottamiseen kokonaisuutena. (Artto ym. 2006, 

100) 

Projektin ja erityisesti kokonaisuuden hallinnan keskeisimpänä työvälineenä ja 

perustana toimii projektin suunnitteluvaiheessa projektipäällikön vastuulla synty-

nyt projektin etenemistä ohjaava projektisuunnitelma. Suunnitelma sisältää kuva-

uksen projektin sisällöstä, tavoitteista, töistä, toimintatavoista sekä johtamisperi-

aatteista. Kokonaisuuden ymmärtämisen helpottamiseksi dokumentti olisi hyvä 

pitää mahdollisimman suppeana ilman yksityiskohtaisia teknisiä ratkaisuja, jotka 

on mahdollista eritellä erillisissä ohjeissa ja liitteissä. Projektisuunnitelman tehtä-

vä on yhdistää projektissa tehtävät työt yhdeksi kokonaisuudeksi, ja on siten mer-

kittävä viestintäväline, jonka myötä koko projektiorganisaatio voi ymmärtää yh-

teisen tavoitteensa, sillä suunnitelma ottaa kantaa kaikkiin projektinhallinnan si-

sältöihin. Mikäli projekti on luonteeltaan ulkopuolisen asiakkaan tilaama projekti, 

on tärkeää kaikin puolin yhteensovittaa projektisuunnitelma ja asiakkaan kanssa 

tehty ja allekirjoitettu projektisopimus. Sopimus on virallinen dokumentti, joka 
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määrää ehdot ja vaatimukset, joten projektisuunnitelman tulee palvella sopimuk-

sessa määritettyjä tarpeita. Valmis projektisuunnitelma on projektin laki ja siitä 

poikkeamista käsitellään muutoksen hallinnan keinoin. Suunnitelmaan voidaan 

toki tarvittaessa tehdä muutoksia esimerkiksi asiakkaan tarpeen muuttumisen 

myötä tai huomattaessa, että projekti ei ole hallinnassa. Huono suunnitelma käy 

ilmi esimerkiksi siitä, että projekti on myöhässä ja/tai projektilla on jatkuva kiire 

ylitöiden näkymisinä tai että rinnakkain eteneviä projekteja joudutaan priorisoi-

maan resurssien jakamisissa ja/tai projektissa tarvittavia resursseja ei ole oikeaan 

aikaan saatavilla. (Artto ym. 2006, 106–107; Pelin 2002, 95) 

Seuraavassa käydään läpi Artton ym. mukaan projektisuunnitelmaan kuuluvia 

sisältöalueita.  

1. Tausta ja hyödyt. Sisältää kuvauksen projektimahdollisuudesta ja projektin 

synnystä vaiheineen sekä ongelman ja muutostarpeen tavoiteltavine hyötyineen. 

Alue antaa oleellisen tiedon päämäärästä ja siitä, ketkä tarvitsevat projektissa syn-

tyvää tuotetta. 

2. Päämäärä ja tavoitteet. Sisältää päämäärän ja kaikkien tavoitteiden kuvaami-

sen lyhyesti. 

3. Riskienhallinta. Sisältää riskien kuvauksen ja niihin varautumissuunnitelman 

sekä toimenpidesuunnitelmien laatimisen. Epäsuotuisten riskien lisäksi kirjataan 

myös positiiviset riskit. 

4. Projektiorganisaatio ja vastuut. Sisältää projektiorganisaatioon kuuluvien 

jäsenten vastuiden kuvaaminen keskeisimpänä seikkana projektiryhmän, projekti-

päällikön ja johtoryhmän kuvaukset. Kuka tai ketkä ovat vastuussa taloushallin-

nosta. Myös asiakkaiden ja alihankkijoiden roolit ja vastuut voidaan ottaa mukaan 

kuvaukseen. 

5. Laajuuden hallinta. Sisältää projektissa toteutettavan tuotteen kuvauksen. 

Laajuus kuvataan teknisillä ja toiminnallisilla määrittelyillä ja suunnitelmilla, ei 

kuitenkaan niin tarkasti, että projektisuunnitelmaa jouduttaisiin muuttamaan yksit-

täisen teknisen spesifikaation vuoksi. 
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6. Työn ositus. Sisältää kuvauksen projektissa tehtävästä työstä hierarkkisesti. 

Työ kuvataan eri tasoille tarkennettuina rakenteina, ja otetaan kantaa vastuualuei-

siin. 

7. Aikataulun hallinta. Sisältää projektin aikataulun karkeatasoisina tehtäväko-

konaisuuksina aikajaksoon sidottuna janakaaviona tms. Aikataulun tehtävät saa-

daan suoraan "työn ositus"-alueesta. Alueeseen lisäksi kirjataan, miten aikataulua 

hallitaan ja raportoidaan toteutuksen aikana, käyttämällä esim. projektinhallinta-

järjestelmää.  

8. Resurssien hallinta. Sisältää kuvauksen karkealla tasolla siitä, kuka projektin 

tehtävät tekee. Resursseja esimerkiksi ovat raha, henkilöt, koneet ja laitteet, tilat 

sekä materiaalit yms.  Resurssisuunnitelmat sidotaan aikatauluun ja esitetään kar-

kealla tasolla; tarkemmat kuvaukset erillisinä liitteinä. Lisäksi otetaan kantaa, mi-

ten resursseja raportoidaan ja seurataan. 

9. Hankintojen hallinta. Sisältää tiedon projektin toimittajista sekä alihankkijois-

ta ja periaatteet hankintojen toteutusta varten. Alueeseen määritellään ostovaltuu-

det sekä ostolaskujen hyväksymisvaltuudet ja sopimusten hallintatapa periaattei-

neen alihankkijoiden kilpailuttamista ja valintaa varten.  

10. Budjetti ja kustannustenhallinta. Sisältää projektin budjetin riittävän tarkas-

ti, tarvittaessa työn ositusta ja projektin aikataulua mukaillen. Lisäksi kuvataan 

projektin kustannusten raportoinnin säännöt. 

11. Raportointi ja viestintä. Sisältää raportointiperiaatteiden ja viestintäkäytän-

töjen kuvauksen ottaen mukaan kaikkien sidosryhmien tietotarpeet. 

12. Täydentävät osiot ja liitteet. Voi sisältää muita suunnittelun osa-alueita, ku-

ten yhteiset pelisäännöt yms.  

On huomattava, että suunnittelun tarve on verrattavissa projektin laajuuteen. Yk-

sinkertaisimmat projektisuunnitelmat eivät sisällä kaikkia sisältöalueita. Suunni-

telman tulee kuitenkin ottaa kantaa kysymyksiin miksi se tehdään, mitä siihen 
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liittyy ja milloin se tehdään, kuka tekee ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia se sisäl-

tää. (Artto ym. 2006, 107–110; Pelin 2002, 98–101, 156) 

Pureuduttaessa tarkemmin järjestyksessä projektisuunnitelman hallinta-alueisiin, 

ensimmäisenä tulee laajuuden hallinta. Projektin laajuus on sama kuin projektin 

lopputulos, tuote. Laajuus käsittää tuotteen vaatimukset, ominaisuudet, toiminnal-

lisuudet ja suorituskyvyn. Laajuuden hallinnalla halutaan varmistaa, että ennak-

koon asetetut vaatimukset täytetään ja että kaikki toteutetaan mahdollisimman 

tehokkaasti. Kiteytettynä laajuuden hallinnalla on tarkoituksena saattaa sidosryh-

mien tarpeet ja odotukset tuotteen kuvaukseksi ja että määritellyn laajuuden saa-

vuttaminen tehdään organisoidusti ja tehokkaasti ilman tarpeetonta työtä. Laajuut-

ta ei hallita vain projektin alussa, vaan läpi koko projektin etenemisen. (Artto ym. 

2006, 110–111) 

Joskus kuitenkin käy niin, että tehtyihin teknisiin suunnitelmiin tulee täsmennyk-

siä projektin edetessä, ja alkuperäisiin suunnitelmiin joudutaan projektin odotus-

ten mukaisten hyötyjen varmistamiseksi tekemään muutoksia. Vaihtoehtoisesti 

loppuasiakas voi haluta uusia ominaisuuksia tai hankittavista komponenteista voi 

olla pulaa. Tällöin projektin laajuuden hallinnassa roolin saa muutosten hallinta ja 

sen toimintatavat. Muutosten hallinta tarkoittaa reagointia projektiin kohdistuvaan 

ennakoimattomaan muutokseen. Jos muutokset ovat niin pieniä, että ne eivät vai-

kuta projektin etenemiseen ja tuotteeseen, niitä ei kannata käsitellä muutoksen 

hallinnan keinoin. Mutta mikäli muutokset vaikuttavat projektin tavoitteisiin, ne 

vaativat silloin muutosten hallintaa ja se tulee hoitaa järjestelmällisesti ja kontrol-

loidusti. Muutosten hallinta etenee kolmivaiheisesti muutostarpeen havaitsemises-

ta sen analysointiin ja lopuksi sen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Muutosten 

hallinnan tehtävänä on käsitellä muutosehdotukset, tunnistaa vaikutukset kaikkiin 

osa-alueisiin ottaen mukaan myös ulkopuoliset ja välilliset vaikutukset, arvioida 

vaikutukset projektisuunnitelmaan sekä hyödyt ja haitat, tunnistaa vaihtoehtoiset 

tavat, tehdä päätös toteutuksesta ja viestiä muutoksista sekä varmistaa muutoksen 

suunnitelmien ja toteutuksen oikeellisuudet sekä lopuksi raportoida muutosten 

vaikutuksista. Muutostenhallinnassa on tärkeää muistaa, mitä myöhemmin tietty 
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muutos tehdään projektin elinkaarella, sitä kalliimmaksi sen kustannusvaikutus 

tulee. (Artto ym. 2006, 111–112, 242–245; Pelin 2002, 211, 213) 

Projektin laajuuden hallitsemiseen kuuluu tärkeänä seikkana projektin osittami-

nen. Ositusta voidaan käyttää suunnitelmien, aikataulujen, budjettien ja raporttien 

pohjana. Osittamisen yksi puoli on tuotteen ositus, jonka avulla projekti jaetaan 

pienempiin ja helpommin hallittaviin osakokonaisuuksiin. Tuotteen ositus voidaan 

kuvata esimerkiksi materiaalisuunnitelmana, jossa tuote jaetaan hierarkkisesti 

osiin ja edelleen komponentteihin. Tuotteen ositusta pystytään käyttämään lähtö-

kohtana määriteltäessä projektin kokonaistyötä, osittamisen toista puolta, työn 

ositusta. Työn osittamisessa työt kuvataan tuotteen osituksen mukaisina tuotteiden 

komponentteina ja niiden vaatimina työelementteinä. Työn osittamisessa Artton 

ym. mukaan on tärkeää, että kaikki sen rakenteet ovat hallittavia, toisistaan riip-

pumattomia, oleellisia ja mitattavia. Nämä ovat tärkeitä siksi, että niiden vastuut 

ja omistajuus olisivat kohdistettavissa, että rajapintoja toisiin olisi mahdollisim-

man vähän, että kokonaisuus hahmottuisi osia yhdistelemällä ja että niiden etene-

mistä voisi seurata. Työn ositus kuvaa lopulta alemmilla hierarkian tasoilla riittä-

vän tarkasti projektin laajuuden toteuttamiseksi tehtävät työt. Lisäksi se edistää 

työn suunnittelua, tuotteen seurantaa ja projektin johtamista. Kunnolla tehty työn 

ositus on projektin onnistumisen kannalta keskeisimpiä työkaluja. Vastaavasti 

osituksessa tehdyt virheet heijastuvat kaikkialle projektiin. Työn osituksella var-

mistetaan, että projektin työn kannalta kaikki oleellinen työ tulee valmistettua 

lisäämällä samalla projektihenkilöstön ymmärrystä siitä, mitä laajuuden saavutta-

minen vaatii. (Artto ym. 2006, 112–113, 115; Pelin 2002, 105–107) 

Projektisuunnitelmassa seuraavana tulevat aikataulun ja resurssien hallinta. Vaik-

ka edellä mainitussa luettelossa kyseiset sisältöalueet on eritelty eri vaiheiksi, ovat 

ne kuitenkin kiinteästi sidoksissa toisiinsa, sillä muutos toisessa vaikuttaa toiseen. 

Aikataulun hallinnan tarkoituksena on projektin suunnitellussa ajassa valmiiksi 

saamisen varmistaminen ja näin samalla mahdollisten menetettyjen tuottojen mi-

nimointi. Aikataulun hallintaan ja myös resurssien hallintaan sisältyviä tehtäviä 

ovat aikataulun ohjauksen lisäksi työn osittamisen ja muutosten hallinnan ajallis-

ten seikkojen sekä tehtävien välisten riippuvuuksien määrittäminen ja resurssien 
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riittävyyden varmistaminen ja tehokas käyttö oikeaan aikaan.  Työn ositusta apu-

na käyttäen tehtäville asetetaan ajalliset kestot, ja kaikki tehtävät yhteenlaskettuna 

saadaan projektin kokonaiskesto ja aikataulu. (Artto ym. 2006, 121–122; Pelin 

2002, 112–113, 120–121, 154) 

 

Kuva 6. Vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin projektin elinkaarella (Artto ym. 

2006, 152) 

Suunnitelmassa hallintaosioista viimeisenä tulee kustannusten hallinta, johon han-

kintojen hallinta osaksi sisältyy. Kustannusten hallinta sisältää toimintoja projek-

tin kustannusten arviointiin, budjetointiin ja seurantaan. Kustannusten hallinnalla 

on tarkoituksena varmistaa, että projekti toteutetaan yrityksen liiketaloudellisten 

periaatteiden mukaan kannattavasti ja kustannustehokkaasti. Se ei tarkoita, että 

projekti toteutetaan ainoastaan hyväksytyn budjetin puitteissa, vaan kokonaisuu-

dessaan siihen sisältyy budjetin asettaminen ja siihen tähtäävät kustannusten arvi-

ointitoiminnot, projektin hinnoittelu, kassavirtojen ja rahoituksen suunnittelu sekä 

kannattavuuden varmistaminen. Varsinkin kehitysprojekteissa projektin kannatta-

vuuden varmistaminen vaatii koko tuotteen elinkaaren kattavaa näkökulmaa kus-

tannuksiin ja tuottoihin. Projektin elinkaaren aikana kustannusten hallinta on eri-

tyisen tärkeää projektin alkuvaiheessa, sillä projektin laajuuteen, resursseihin, 

aikatauluun tehtävät päätökset tehdään silloin ja ne määräävät projektin kustan-
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nusrakenteen ja budjetin; suurin osa kokonaiskustannuksista määräytyy alkuvai-

heen päätösten perusteella, vaikka ne toteutuvatkin myöhemmin projektin edetes-

sä. Kuvasta 6 havaittava vaikutusmahdollisuuden raju lasku heti projektin toteu-

tuksen alussa johtuu siitä, että toteutusvaiheessa sitoudutaan noudattamaan tehtyjä 

suunnitelmia ja sopimuksia. (Artto ym. 2006, 150–151) 

Kustannusten hallinnan rooli muuttuu suunnitteluvaihetta seuraavassa toteutus-

vaiheessa seuraavammaksi ja raportoivammaksi.  Toteutusvaiheessa projektin 

tärkeimmät kustannusten hallinnan tehtävät ovat henkilö-, väline- ja materiaali-

resurssien suunnittelu, kustannusten arviointi, budjetin asettaminen sekä kustan-

nusten ja tuottojen kirjaaminen, seuranta ja raportointi. Lisäksi toteutusvaiheeseen 

kuuluu laskuttaminen, projektin erilliskatteen seuraaminen, kassavirtojen suunnit-

telu ja rahoituksen varmistaminen. (Artto ym. 2006, 151) 

Kustannuksella tarkoitetaan resurssin käytön hintaa ja käytöllä on aina jokin tar-

koitus. Projektin kustannukset koostuvat pääosin henkilöstökuluista, materiaaliku-

luista, tiloista ja laitteista. Kustannusten hallinnassa kustannusten arvioinnin läh-

tökohtana toimii työn ositus. Riskien tunnistamista ja arviointia tulisi myös käyt-

tää arvioinnissa mukana, sillä monilla sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä saattaa olla 

vaikutusta lopullisiin kustannuksiin. Arviointia tarvitaan kaikissa projektin vai-

heissa, ja sen tavoitteet muuttuvat projektin edetessä. Projektimahdollisuuden tar-

kastelun aikana kustannusarvioinnin tarkoituksena on selvittää projektin kannatta-

vuus, ja sitä käytetään investointipäätöksen perustana. Tarjousvalmisteluissa kus-

tannusarviota tarvitaan tarjouksen hinnoitteluun ja päätökseen tarjouksen antami-

sessa. Budjetin asettamisessa kustannusarvion mukaan päätetään kustannustavoit-

teet ja mahdolliset varaukset ylittävien kustannuksien varalle. Toteutusvaiheessa 

kustannusarvio on jatkuvassa päivityksessä, jolloin saadaan viimeisin tieto tulevi-

en kustannusten arviointiin. Projektin kannalta olisi ihanteellista, että kustannus-

arviota päivitettäisiin heti, kun jollain vastuuhenkilöllä on uutta tietoa kustannuk-

sista, eikä tyypillisesti kuukausittain. Projektin jälkeen voidaan arvioida esimer-

kiksi investoinnin tuottoja ja takaisinmaksuaikaa sekä projektiin liittyvien palve-

luiden kuluja ja tuottoja. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 136–137; Artto 

ym. 2006, 158–159; Pelin 2002, 173–175) 
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Kustannusten hallinnalla on suora vaikutus muihin projektinhallinnan osa-

alueisiin, joten on tärkeää pyrkiä tasapainottamaan kustannukset, aikataulu ja re-

surssit keskenään. Projektia voidaan joutua nopeuttamaan valmistumisaikatavoit-

teen vuoksi tai huomattaessa, että se tuo selkeitä kustannussäästöjä.  Kustannukset 

ja toteutusaikataulu ovat yhteydessä siten, että mahdollisimman lyhyellä aikatau-

lulla tehty ja vastaavasti pitkäksi venähtänyt projekti nostavat projektin kokonais-

kustannuksia. Vaikka mahdollisimman lyhyellä aikataululla toteutettu projekti 

nostaa työkustannuksia, se tuo kuitenkin säästöä välillisissä mm. pääomakustan-

nuksissa. Pienimpien kustannusten tavoittelun kannalta projektin kesto tulisi si-

joittua näiden väliin, puhutaan optimikestosta. (Artto ym. 2006, 151; Pelin 2002, 

173, 190–191) 

2.4 Liiketoimintaprosessi 

2.4.1 Kustannusten kirjaaminen, seuranta ja raportointi 

Projektin myyntivaiheessa projektille tehdään kustannusarvio, jonka pohjalta sille 

luodaan kustannustavoite eli budjetti. Kustannusarvio ja budjetti tulee esittää si-

doksissa aikaan, esimerkiksi kuukausittain jaksotettuina, sillä talouden suunnitte-

lussa on tärkeää tietää, koska kustannukset tulevat toteutumaan. Budjetti toimii 

yhdessä aikataulu- ja resurssisuunnitelmien kanssa projektin edistymisen seuran-

nan työvälineenä. Kun budjetti on saatu määriteltyä, kustannusarviota tarkenne-

taan ja ylläpidetään koko projektin ajan. Tällöin kustannusarviosta tulee jatkuvasti 

tulevaisuuden kustannuksiin kantaa ottava ennuste ja kunkin ajan paras arvio ko-

konaiskustannuksista. Näin kokonaiskustannusarvioita voidaan verrata budjettiin 

minä tahansa ajankohtana, jotta voidaan tulevia tapahtumia ennakoivasti arvioida 

budjetissa pysymistä. (Artto ym. 2006, 163–164; Pelin 2002, 183) 

Kustannusarviot voidaan tavallisesti luokitella kolmeen eri tarkkuusluokkaan: 

alustavaan kustannusarvioon, peruskustannusarvioon ja lopulliseen kustannusar-

vioon. Alustava kustannusarvio palvelee projektin alkuvaiheen kannattavuuslas-

kelmia ja alustavia rahoitustarvearvioita ja sen tarkkuus vaihtelee tavallisimmin -

20 % – + 40 % välillä. Arviot perustuvat koneiden ja laitteiden hintatietoihin ja 

kokemusperäisiin suuremmissa ryhmissä laskettuihin muihin kustannuksiin. Pe-
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ruskustannusarvio tehdään esisuunnitteluvaiheen tuottamien määritelmien pohjal-

ta, jolloin tehtäväkokonaisuudet ovat selvillä ja tarjouskyselyt tehty. Peruskustan-

nusarvion tarkkuus on +/- 10 %, jonka pohjalta tehdään lopullinen päätös projek-

tin aloittamisesta. Lopullinen kustannusarvio saadaan projektisuunnitelman val-

mistuttua ja kun suurin osa hankinnoista on sovittu ja urakkasopimukset tehty.  

Arvioissa pyritään 3–8 %:n tarkkuuteen. (Pelin 2002, 178–179) 

 

Kuva 7. Budjetin asettaminen ja kokonaisvarauksen muodostuminen (Artto ym., 

2006, 164) 

Kuva 7 kuvaa miten projektin osien kustannusarviot muodostuvat kokonaiskus-

tannusarvioksi. Kustannuksia arvioidessa tulee muun muassa ottaa huomioon, että 

arviot tehdään riittävällä tarkkuudella, arviot soveltuvat kustannusvalvonnan koh-

teiksi ja arvio on ennuste, eikä voi olla lähtötietojaan luotettavampi. Kokonaiskus-

tannusarvion päälle tuleva kokonaisvaraus muodostuu vastaavasti osiin liittyvistä 

kustannusvarauksista, jotka perustuvat arvioihin mahdollisista riskeistä tai arvioi-

den epävarmuuksista. Kokonaisvaraus ei kuitenkaan aina muodostu eri osien va-

rauksien summana, sillä voidaan olettaa, että kaikki riskit, joihin varaukset perus-

tuvat, eivät voi toteutua saman projektin aikana ja lisäksi riskien vaikutukset saat-

tavat olla toisilleen vastakkaiset (suotuisa, epäsuotuisa) samalla tasoittaen toisi-
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aan. Kuvassa 7 näkyvä yrityksen johdon varaus ei automaattisesti sisälly projektil-

le muodostettuun varaukseen, vaan se on lähinnä yllättäviä ylimääräisiä kustan-

nuksia varten varattu erä, jota ei ole sisällytetty projektin budjettiin ja jonka yri-

tyksen johto voi tarvittaessa kohdistaa eri projekteille jokaiseen projektiin sisälty-

vän projektipäällikön varauksen jälkeen. Kuva 7 myös esittää, että kokonaisbudje-

tin ei tarvitse olla kokonaiskustannusarvion mukainen. Tärkeämpää on se, että se 

on haasteellinen, mutta saavutettavissa realistisesti. Haasteellinen budjetti antaa 

edellytykset projektin tehokkaaseen läpivientiin. (Artto ym. 2006, 164–166; Pelin 

2002, 178) 

Kaikista kustannuksista projektille tulee kirjata vain ne kustannukset, jotka suo-

raan liittyvät sen toteutukseen. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa työtunti-

en mukaiset välittömät palkkakustannukset sivukuluineen sekä materiaalikustan-

nukset. Artto ym. esittelee miten tuottavien työtuntien mukaan voidaan kustan-

nuskertoimen avulla kohdistaa projektille kustannuksia. Esimerkkinä on suunnit-

telija, jonka palkka on X euroa. Palkan lisäksi työntekijästä täytyy bruttopalkan 

lisäksi maksaa myös lakisääteiset SOTU- ja vakuutusmaksut sekä vuosilomaan 

liittyvät maksut. Kyseiset kustannukset tunnetaan tarkasti ja ne voidaan lisätä kus-

tannuskertoimen avulla tehdyn työtunnin päälle. Sivukulut ovat noin 50 % palkan 

suuruudesta, joten kerroin tässä tapauksessa olisi 1,5. Eli suunnittelijan tuottavan 

työtunnin kustannukset projektille olisivat 1,5 * X euroa. Välittömien kustannus-

ten lisäksi projektille aiheutuu työntekijöistä välillisiä kustannuksia, joita ovat 

muun muassa koulutus-, laite-, tarvike- ja toimistotilakustannuksia yms., jotka 

voidaan kohdistaa keskimääräisinä laskennallisina kustannuksina projektissa teh-

dyille tunneille. Käytännössä työtunnin kokonaiskerroin määräytyy sen mukaan, 

mitä välillisiä kustannuksia siihen halutaan sisällyttää henkilösivukulujen lisäksi. 

Välittömät ja välilliset kulut yhteenlaskettuna kerroin voisi olla 2, jolloin tuotta-

van työtunnin kulut olisivat 2 * X euroa. Kerrointa nostetaan aina sitä mukaa kuin 

on tarve saada kirjattua lisää kustannuksia projektille. Vastaavaa kustannusker-

rointa voidaan käyttää palkkakustannusten lisäksi myös materiaalikuluille ja oste-

tuille palveluille käsittely- ja hankintalisänä. Käsittelylisä voidaan asettaa sellai-

seksi, että se kattaisi sunnilleen hankinnan aiheuttaman välillisten kustannusten 
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kustannuskuormituksen, joka voi olla esimerkiksi 0,5–2 % luokkaa. (Artto ym., 

2006, 166–167) 

Välillisten ja välittömien kustannusten lisäksi projektin tuottojen pitäisi kattaa 

ennen projektin alkamista tapahtuneita kuluja koskien myyntiä ja markkinointia 

sekä yleisen hallinnon kustannuksia yms. Kirjanpitolautakunta kieltää kuitenkin 

yleisohjeessaan koskien pitkän valmistusajan vaativien tuotteiden tulouttamista 

kohdistamasta näitä kuluja yksittäisille projekteille, jolloin ne käsitellään vain 

yhtiötason kustannusten seurannassa. (Artto ym. 2006, 168; Kirjanpitolautakunta 

2008, 4–5) 

Projektin lopullisten kustannusten arviointi projektin alkuvaiheessa on epävarmaa. 

Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa kustannusten ajoitusperiaatteilla; kustannuksia 

voidaan kirjata suoriteperusteisen kirjaamisen sijasta projektille ennakkoon. Pro-

jektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan kannalta on tärkeää laajentaa kustannus-

ten kirjaamisen käsitettä siten, että myös materiaalihankintojen arviosummia ja 

sidottuja kustannuksia voidaan kohdistaa ja kirjata projektille yrityksen projektin-

hallinta- ja materiaalihallintajärjestelmään. Projektihallintajärjestelmästä kulut 

olisivat siten raportoitavissa sidottuina kustannuksina, minkä avulla pystytäisiin 

ennakoivasti hallitsemaan kustannuksia. Vastaavaa tapaa voidaan käyttää myös 

sisäisten kustannusten, kuten työtuntien, kirjaamisessa. Toteutuneet kustannukset 

kirjataan tuloslaskelman kustannustilille suoriteperusteisesti vasta myöhemmin 

viiveellä tavaroiden ja laskujen saavuttua. Yleensä kirjaamistapahtumien ketju 

kirjataan suoriteperusteisesti, mutta koko yrityksen rahoituksen kannalta maksu-

perusteinen ennakointi ja seuranta ovat oleellisia, jotta yrityksellä olisi riittävästi 

rahaa maksaa tulevia laskuja. (Artto ym. 2006, 168–171; Pelin 2002, 174) 

Kustannusten seurantaan ja ohjaukseen kuuluu olennaisena osana toteutuneiden ja 

sidottujen kustannusten seuranta ja raportointi. Toteutuneet kustannukset tarkoit-

tavat varmistuneiden kustannusten lisäksi keskeneräisiä, mutta kustannuksia aihe-

uttaneita töitä. Budjettia ja toteutuneita kustannuksia keskenään verrattaessa voi-

daan etukäteen päätellä mahdollisia tulevia budjetin kustannusylityksiä tai -

alituksia. Sidotut kustannukset muodostuvat aiemmin toteutuneista kustannuksista 

sekä ostojen ja tilauksien vielä laskuttamattomista summista. Kustannusten seu-



37 

rannassa on huomioitava, että yleensä toteutuneiden kustannusten seuranta ei tar-

joa ennakoivaa näkökulmaa hyvien päätösten tueksi, sillä toteutuneiden kustan-

nusten tullessa tietoon, kustannuksen aiheuttaneeseen hankintaan tai tehtävään on 

myöhäistä enää vaikuttaa. Toteutuneiden kustannusten seurantaa voidaan hyödyn-

tää lopullisten kustannusten arvioinnissa. Keskeistä on tietää projektin tehtävien 

valmiusasteet ja niille kirjatut kustannukset. Jos esimerkiksi tasaisella resurssi-

kuormalla toteutettava tehtävä on valmiusasteeltaan 50 %, mutta budjetista on 

ehditty käyttämään 75 %, on helppo ennustaa lopullisen kustannusarvion olevan 

150 % budjetoiduista kustannuksista. Sidottujen kustannusten seuranta antaa pa-

remman mahdollisuuden ennakoivampaan näkökulmaan ja samalla todennäköi-

sesti vielä vaikutusmahdollisuuden tuleviin toteutuviin kustannuksiin. (Artto ym. 

2006, 171, 174; Pelin 2002, 185–186) 

2.4.2 Projektin kassavirta 

Toteutuneiden ja sidottujen kustannusten seuraamisen ja raportoinnin lisäksi raho-

jen riittävyyden kannalta kassavirtaennustetta kuvaava raportti on tarpeellinen. 

Kuva 8 kuvaa graafisesti projektin aikana syntyvien kulujen ajankohtaa, ja kuvas-

ta käy selkeästi ilmi, että kustannukset painottuvat projektin elinkaaren keskivai-

heille, valmistusvaiheeseen. Projektiliiketoiminnassa toimitusprojekteissa yleensä 

pyritäänkin sopimaan asiakkaan kanssa tasapainoinen maksuaikataulu maksueh-

toineen siten, että maksut tahdittuisivat ja suhteutuisivat projektin kustannuksien 

ja katteen kumuloitumiseen pitäen kassavirran kunnossa. Eli asiakasta pyritään 

laskuttamaan sitä mukaa tehdystä työstä, kun työ valmistuu, jotta projektin vai-

heessa syntyviä kustannuksia saataisiin katettua. Jos maksuaikataulu ei ole tasa-

painossa työn edistymisen kanssa, käy niin, että joko asiakas rahoittaa toimittajan 

projektia tai toimittajan projekti rahoittaa asiakkaan toimintaa. Mikäli maksuaika-

taulu on epätasapainossa, siitä aiheutuu toiselle osapuolelle korko- ja rahoituskus-

tannuksia, jos projektia rahoitetaan vieraalla pääomalla. Vaihtoehtoisesti epätasa-

paino aiheuttaa toiselle osapuolelle pääomakustannuksia, jos projekti rahoitetaan 

omalla pääomalla, jolloin kustannukset ovat suuremmat oman pääoman suurem-

man tuottovaatimuksen vuoksi. Kyseinen asia tulisi ottaa huomioon toimituksen 

hinnassa. Tasaisen maksuaikataulun periaatteesta voidaan tarvittaessa kuitenkin 
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luopua, mikäli halutaankin, että asiakas osoittaa sitoutumista hankkeeseen, joten 

asiakkaalle voidaan asettaa suuri ennakkomaksu, vaikka töitä ei olisi aloitettu. 

Etupainotteisella aikataululla voidaan pienentää myös asiakkaaseen liittyvää mak-

sukykyriskiä tai toimittajan likviditeettiriskiä. Päinvastaista toimintaa voi kuiten-

kin vaatia myös asiakas. Asiakas voi vaatia toimittajalta etupainotteista työn suo-

rittamista, jos toimittajan vakavaraisuuteen liittyy asiakkaan kannalta suuri riski. 

(Artto ym. 2006, 174–175, 383–384) 

 

Kuva 8. Graafinen kustannuskertymä projektin kuluessa (Artto ym. 2006, 148) 

2.5 Onnistuneen projektin resepti? 

Onnistunut projekti - suuri mahdottomuus? Ei, mikäli kaikki edellytykset sille 

ovat olemassa. UPM:n tietohallintojohtaja Turkka Keskisen tiivistää käytännössä 

liiketoimintahankkeen onnistumisen edellytykset. Tärkein edellytys onnistumisel-

le on, että projektille löytyy henkilö, joka valmis sitoutumaan ja ottamaan hank-

keesta bisnes-omistajuuden. Omistaja luo strategian, johon haetaan ylimmän joh-

don hyväksyntä ja jonka avulla hankitaan riittävä rahoitus. Lisäksi omistaja luo 

projektille ohjausryhmän sekä nimittää projektille projektijohtajan. Omistaja li-

säksi vastaa projektin aikaisesta ohjauksesta sekä varmistaa, että projektin valmis-

tuttua liiketoimintahyödyt tulevat realisoitumaan. (Keskinen 2012) 

Omistajan jälkeen toiseksi tärkein henkilö projektin onnistumiseksi on omistajan 

nimittämä, osaava ja kokenut, projektinjohtaja, jolla bisnestuntemusta ja joka tun-

tee alan, ja joka palkkaa rinnalleen yhteistyökykyisen alan asiantuntijan. Nämä 

henkilöt voivat onnistua tehtävässään vain ja ainoastaan, jos omistajan tuki on 
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saumatonta ja jatkuvaa "niin tyvenessä kuin myrskyssäkin". Projektinjohtajan 

tehtävä on myös huomioida, että projektin ulkopuoliset viisastelijat tulee jättää 

omaan arvoonsa, tarvittaessa kuitenkin heille tehtävää projektissa. "Todennäköi-

sesti resurssit eivät tuolloin lisäänny, mutta viisastelu vähenee". (Keskinen 2012) 

Vähän suuremmissa hankkeissa tulee ottaa alusta asti huomioon henkilöpanostus-

ten riittävyys, ja siksi hankkeeseen kannattaa ottaa mukaan vain päätoimisia (yli 

80 % ajankäytöstä) ja sitoutuneita ihmisiä. Sivutoimisia (alle 20 % ajankäytöstä) 

henkilöitä voidaan palkata antamaan lyhytaikaista tarvittavaa osaamista. Kun 

hankkeeseen lähdetään, siihen on saatava riittävä määrä tekijöitä, muussa tapauk-

sessa hanketta ei kannata toteuttaa.  Lisäksi on suositeltavaa, että projektiin osal-

listuvien työ voisi jatkua myös projektin valmistuttua ja työaikojen joskus ollessa 

välillä mitä sattuu, palkkio saavutetusta työstä olisi riittävä, jotta seuraaviinkin 

projekteihin riittäisi tekijöitä. (Keskinen 2012) 

Kokeneen projektinjohtajan tulee osata määritellä, mitä kuuluu projektin vastuulle 

ja mitä taas ei, sillä hyvän projektin saa epäonnistumaan hyvillä aikomuksilla eli 

projektin aikana nousevilla lisätarpeilla. Siten vältytään liialliselta projektien kas-

vamiselta eli ns. "pullataikinaprojekteilta", jotka vain paisuvat koko ajan tavoit-

teiltaan.  Kun projektin on aika laukaista käyntiin, suunnitelman on oltava valmis, 

muuten "maratonille" lähtö on jo valmiiksi myöhässä, sillä vauhdin kiristäminen 

myöhemmin ei onnistu. On oltava selkeä suunnitelma tavoitteista, aikataulusta 

välietappeineen sekä mitä kaikki maksaa. Asiat tulee priorisoida, ja suunnitelman 

kriittisistä "kiveen hakatuista" asioista ei kannata joustaa. Kustannuksia arvioita-

essa on ajateltava realistisesti ja kassavirtapohjalta. Kustannukset on jaettava pait-

si ulkoisiin ja sisäisiin, mutta myös kuluihin ja investointeihin. Tärkeää on ottaa 

huomioon realistiset ylläpitokustannukset eli se osa, josta vastataan vielä projektin 

valmistumisen jälkeen. Arvioituihin kuluihin kannattaa varata ainakin kymmenen 

prosentin lisä yllätyksiin, joita ei voi tietää etukäteen, sillä yllätyksiä tulee aina, 

haluttiin niitä tai ei. Jotta käyttöönotto onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, 

pitää lopputulosta pystyä arvioimaan todellisuutta vastaavissa olosuhteissa. Lop-

putestaus on oltava riittävä ja se on tärkeä tehdä nimenomaan loppukäyttäjävoi-

min. Projektin myötä vastuut ja roolit usein muuttuvat, ja tämän vuoksi on kriittis-
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tä kuvata projektin tavoitetila ja osoittaa projektin aiheuttamat muutokset selkeäs-

ti, miksi nykyisellään ei voi jatkaa, kun käyttäytymismallit muuttuvat ja mitä uu-

sia asioita on opeteltava. (Keskinen 2012) 

Edellä mainitut asiat varmasti parantavat projektin onnistumismahdollisuuksia, 

mutta inhimilliset tekijät vaikuttavat siihen aina. Lisäksi mukaan tarvitaan usein 

myös onnea. Aikaisempi menestys projekteissa ei takaa jatkossa menestystä, mut-

ta tekee sen huomattavasti todennäköisemmäksi. (Keskinen 2012)  
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3 PITKÄN VALMISTUSAJAN VAATIVAN SUORITTEEN 

TULOUTTAMISKEINOT 

KPL 5:1 §:n ja 3:3.1 §:n 5 kohtien mukaan tilikauden tulot kirjataan tuotoiksi tu-

loslaskelmaan ja tilikaudelle kuuluvat tuotot sekä myös kulut on kirjattava kysei-

selle tilikaudelle riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä. Tulot 

voidaan kirjata KPL 2:3 §:n mukaan pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: suorite-

perusteisesti eli suoritteen luovuttamisen jälkeen tai maksuperusteisesti eli mak-

suun perustuen. KPL 3:4 §:n mukaan maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä lii-

ketapahtumia lukuun ottamatta oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mu-

kaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista. (Kirjanpitolauta-

kunta 2008, 2) 

3.1 Osatuloutusmenetelmä 

Pääsäännön mukaan tulo on kirjattava tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana suo-

rite on luovutettu asiakkaalle. Toisen tulo on tällöin toisen meno. KPL 5:4 § mah-

dollistaa kuitenkin pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvän tulon 

kirjaamisen tuotoksi myös vaihtoehtoisella tavalla, suoritteen valmistusasteen 

perusteella. Erona pääsäännön mukaiseen tuloutukseen vaihtoehtoisessa tuloutus-

tavassa on, että tuloa voidaan kirjata jo ennen hyödykkeen luovuttamista ja että 

vain myyjäosapuoli saa tehdä kirjanpitoonsa (osa)tulokirjauksia. Ostaja ei saa 

tässä tuloutustavassa kirjata niitä miltään osin kirjanpitoonsa "osamenoiksi", en-

nen kuin on vastaanottanut kokonaisuudessaan suoritteen. (Kirjanpitolautakunta 

2008, 2–3; Leppiniemi & Walden 2005, 268; Leppiniemi & Leppiniemi 2008, 96) 

Valmistusasteen perustella kirjattavan tuoton kirjausperiaatteen eli osatuloutus-

menettelyn ehdot ovat tiukat, kun eri kirjanpitojen välistä menojen ja tulojen sa-

manaikaiseen syntymiseen perustuvaa yleistä tarkastelumahdollisuutta ei ole. Jotta 

osatuloutusmenetelmää voidaan käyttää tuottojen kirjaamisessa, KPL 5:4 §:n mu-

kaan suoritteesta kertyvän erilliskatteen tulee olla luotettavalla tavalla ennakoita-

vissa sekä dokumentoitavissa. Osatuloutusmenettelyä käyttävän kirjanpitovelvol-

lisen tulee kirjata pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvän tulon tuo-

toksi (ja hankintamenon kuluksi) KPL 5:1 §:n mukaisesti sitä mukaa oikealle tili-
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kaudelle, kun suoritteen valmistusprosessi etenee. Kirjaustavan etuna on tilinpää-

tösten vertailukelpoisuuden parantuminen, kun pitkän valmistusajan vaativia suo-

ritteita tuottavan kirjanpitovelvollisen liikevaihto ja tulos kertyvät eri tilikausina 

tasaisemmin kuin suoritteiden luovutuksiin perustuvaa tuottojen jaksottamista 

sovellettaessa. (Kirjanpitolautakunta 2008, 2–3; Leppiniemi ym. 2008 95–96) 

Osatuloutusmenettelyn käyttöönotto on täysin vapaaehtoista, mutta mikäli kirjan-

pitovelvollinen on ottamassa osatuloutuksen tuloutustavakseen, täytyy muistaa, 

että tällaisen periaatepäätöksen saa tehdä lähtökohtaisesti vain kerran ja sen jäl-

keen valittua menettelytapaa tulee noudattaa johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen 

aina osatulouksen edellytysten täytyttyä riippumatta siitä, onko pitkän valmistus-

ajan vaativasta suoritteesta syntyvä tulo positiivinen vai negatiivinen. (Leppiniemi 

ym. 2008, 95; Leppiniemi ym. 2005 268–269) 

3.2 Pitkän valmistusajan vaativan suoritteen määrittely 

3.2.1 Soveltamisen kriteerit 

Jotta projektin tulouttamisessa voidaan käyttää osatuloutusmenetelmää, niin suo-

ritteen valmistuksen on perustuttava sitovaan tilaukseen ja kauppahinnan on olta-

va sopimusta tehdessä sitovasti määritettynä. Rahamäärää ei ole yleisesti määritel-

ty, mutta sen on oltava merkittävä ja olennainen kirjanpitovelvollisen liikevaih-

toon verrattuna. (Kirjanpitolautakunta 2008, 3–4; Leppiniemi ym. 2008, 96) 

Pitkän valmistusajan vaativan suoritteen valmistuksen vähimmäiskesto on Halli-

tuksen esityksessä 111/92 vp määritelty vähintään vuoden mittaiseksi. Pitkän 

valmistusajan vaativan suoritteen vähimmäiskestolle ei voi kuitenkaan asettaa 

ehdotonta aikarajaa täyttääkseen vaadittavat kriteerit. Kirjanpitolautakunnan mu-

kaan "valmistusajaltaan alle vuodenkin kestäviä, laajuudeltaan merkittäviä projek-

teja voidaan pitää pitkäaikaisina silloin, kun projektin aloittamis- ja lopetta-

misajankohdat ajoittuvat eri tilikausille ja projektista syntyvän tulon kirjaaminen 

tuotoksi vaikuttaa olennaisesti eri tilikausien liikevaihdon ja tuloksen muodostu-

miseen. Pitkäaikaisprojektin aloittamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin sitova 

sopimus hankkeesta on allekirjoitettu tai hankkeen tilaaminen sitovasti on muu-
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toin varmistunut ja hankkeen valmistus aloitetaan. Projektin valmistuksen lopet-

tamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin projekti luovutetaan olennaisilta osin 

valmiina asiakkaalle ja asiakas hyväksyy sen vastaanotetuksi". (Kirjanpitolauta-

kunta 2008, 4; Leppiniemi ym. 2008, 96) 

Pitkän valmistusajan vaativan suoritteen pitkän kestoajan ja suuren kauppahinnan 

lisäksi projektia on hyvän kirjanpitotavan edellyttävällä tavalla käytännössä seu-

rattava erillisen projektikustannuslaskennan avulla luotettavan erilliskatteen ja 

myöhemmin tilinpäätöksen aikaansaamiseksi. (Kirjanpitolautakunta 2008, 4; Lep-

piniemi ym. 2008, 96) 

3.2.2 Valmiusasteen määrittäminen 

Valmistusasteen määrittäminen voidaan suorittaa useiden eri peruslaskentamene-

telmien avulla, joita ovat esimerkiksi projektin toteutuneiden menojen suhde pro-

jektin arvioituihin kokonaismenoihin tai projektiin käytetyn tuotannontekijämää-

rän suhde projektin valmistumiseksi tarpeelliseen koko tuotannontekijämäärään 

tai projektin valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella. Valmiusasteen 

määrityksessä tulee käyttää asianmukaista varovaisuutta. Erityyppisiin projektei-

hin voidaan soveltaa erilaista valmistusasteen määritystapaa, mutta samanlaisten 

pitkäaikaisprojektien valmistusaste tulee määrittää johdonmukaisesti aina samalla 

tavalla tilikaudesta toiseen. Aliurakoitsijoiden projektia varten tekemien työsuori-

tusten osalta valmistusaste tulee määritellä yhdessä aliurakoitsijan kanssa ja ottaa 

huomioon projektin valmistusastetta määritettäessä. Vähäiset työsuoritukset voi-

daan kuitenkin ottaa huomioon vasta suoritteen luovutusvaiheessa. (Kirjanpitolau-

takunta 2008, 7–8; Leppiniemi ym. 2008, 97) 

"Projektin toteutuneiden menojen suhde projektin arvioituihin kokonaismenoihin" 

-laskentamenetelmässä tulee ottaa huomioon, että mukaan saa ottaa vain ne me-

not, joita vastaava valmistustyö on tehty. Eli hankittuja, mutta asentamattomia ja 

muuten käyttämättömiä materiaaleja, joita tullaan projektissa käyttämään, ei saa 

ottaa huomioon toteutuneita menoja määritettäessä ennen niiden asentamista.  

Sama koskee myös ennakkoon maksettua alihankintatyötä, ennen kuin työ on 

valmistunut ja siten liitetty valmiina osaksi projektia. Jos kuitenkin hankitun ma-
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teriaalin hankintamenon osuus kokonaismenoihin nähden ei ole olennainen ja sen 

selvittäminen vaatisi enemmän resursseja saavutettavaan hyötyyn nähden, niin 

materiaalin hankintameno voidaan tällöin lukea osaksi toteutuneita menoja. Li-

säksi, jos projektiin jo tehdystä työstä ja siihen käytetystä materiaalista olennainen 

osa on tilinpäätösajankohtana vielä laskuttamatta valmistajalta, tulee tämä osa 

jaksottaa suoriteperusteisesti ja ottaa huomioon myös valmistusastetta määritettä-

essä. (Kirjanpitolautakunta 2008, 7–8; Leppiniemi ym. 2008, 97) 

"Projektiin käytetyn tuotannontekijämäärän suhde projektin valmistumiseksi tar-

peelliseen koko tuotannontekijämäärään" -laskentamenetelmässä valmiusaste voi-

daan laskea esimerkiksi tehtyinä työtunteina valmistuksen edellyttämään koko-

naistyöpanoksen työtunneilla mitattuna. Tätä menetelmää voidaan käyttää esimer-

kiksi suunnittelutyön valmiusasteen laskemiseen. (Kirjanpitolautakunta 2008, 7; 

Leppiniemi ym. 2008, 97) 

"Projektin valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella" -

laskentamenetelmän soveltaminen edellyttää projektin valmistusprosessin jaka-

mista välivaiheisiin, jolloin projektin fyysinen valmistusaste määritellään vertaa-

malla sen todellista vaihetta näihin projektin ennalta määritettyihin välivaiheisiin. 

(Kirjanpitolautakunta 2008, 7; Leppiniemi ym. 2008, 97) 

3.3 Pitkäaikaisprojektin seuraaminen 

Kirjanpitolaki vaatii, että pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta kertyvän 

erilliskatteen tulee olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Mikäli erilliskatetta ei 

pystytä luotettavasti ennakoimaan, kirjanpitovelvollisen on sovellettava suoritteen 

luovutuksen mukaista tuloutusta tulokirjauksissaan. (Kirjanpitolautakunta 2008, 

6) 

3.3.1 Erilliskatteen määrittäminen 

Pitkän valmistusajan vaativan suoritteen erilliskate määritellään kunkin tilikauden 

päättyessä. Jos kirjanpitovelvollinen laatii osavuosikatsauksen, erilliskate tulee 
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määritellä valmistusasteen mukaista tuloutusta varten myös sitä varten tehtävän 

välitilinpäätöksen yhteydessä. (Kirjanpitolautakunta 2008, 6) 

Projektin erilliskate lasketaan vähentämällä projektin myyntitulosta sen hankin-

tameno. Erilliskatteen todentaminen käytännössä edellyttää, että kirjanpitovelvol-

lisella on systemaattinen ja toimiva projektikohtainen kustannuslaskenta. Tämä 

tarkoittaa muun muassa sitä, että: 

1. Projektin kokonaistulot ja kokonaismenot sisältäen myös takuuaikaiset menot 

tulee olla luotettavalla tavalla arvioitavissa. 

2. Projektin tilikauden päättymiseen mennessä suoriteperusteisesti toteutuneet 

menot tulee olla kustannuslaskennan ja kirjanpidon perusteella luotettavalla taval-

la selvitettävissä. 

3. Projektin valmistusaste tilikauden päättymisajankohtana tulee olla luotettavalla 

tavalla määritettävissä. (Kirjanpitolautakunta 2008, 6–7) 

Projektin erilliskatetta arvioitaessa tulee noudattaa varovaisuutta hankkeen tulo-

jen, menojen ja valmistusasteen arvioimisessa ja määrittämisessä. Projektin alku-

vaiheessa on suotavaa kirjata valmistusasteen mukaista tuottoa vastaava määrä 

kulua (toisin sanoen nollakate), kunnes projektin erilliskatteesta toteutunut määrä 

voidaan arvioida luotettavasti. Tämä tapahtuu kirjaamalla "epävarmuus" varauk-

sena, joka puretaan, kun erilliskate on varmuudella määritettävissä.   Valmistusas-

teen mukaista tuloutusta ei tule käyttää, mikäli projektin taloudellista lopputulosta 

ei kyetä ennakoimaan luotettavalla tavalla. Erilliskatteen arviointimenetelmän 

luotettavuudesta tulee olla kokemusperäistä näyttöä. (Kirjanpitolautakunta 2008, 

7) 

3.3.2 Projektille kohdistettavissa olevat tulot ja menot 

Pitkäaikaisprojektin menot syntyvät yleensä hankkeen aloittamis- ja lopettamis-

päivien välisenä aikana. Projektille voidaan kohdistaa tuloina tai tulonoikaisuina: 

1. Alkuperäisen sopimuksen mukaisen myyntihinnan 
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2. Myyntihinnan lisäykset, kuten sopimukseen kuulumattomat lisätyöt yms. 

3. Myyntihinnan vähennykset, kuten vähennyserä projektin myöhästymisen vuok-

si. 

Vastaavasti projektille voidaan kohdistaa kuluina: 

1. Projektin aiheuttamat muuttuvat kustannukset, joita ovat tuotannon ja tuotan-

nonjohdon henkilöstömenot sivukuluineen, suunnittelumenot, materiaaliostot, 

varastointi- ja kuljetuskulut, alihankinnan kulut, vakuutuskulut yms. 

2. Pitkäaikaisprojektin hankintaan ja valmistukseen liittyvät kiinteät kulut, joita 

ovat tuotantotilojen, koneiden ja laitteiden vuokrat tai suunnitelman mukaiset 

poistot sekä käyttö- ja huoltokulut, mahdolliset projektihallinnon kulut yms. (Kir-

janpitolautakunta 2008, 4–5; Tomperi 2007, 15; Leppiniemi ym. 2005, 258) 

Selvitettäessä osatuloutettavasta suoritteesta kertyvää katetta, Kirjanpitolautakunta 

suosittelee, että muuttuvien kulujen lisäksi kirjanpitovelvollinen kirjaa myös kiin-

teät kulut osaksi pitkäaikaisprojektin hankintamenoa. Kiinteitä kuluja kohdistetta-

essa projektille tulee olla systemaattinen ja johdonmukainen, ja kulujen kohdista-

misperiaatetta tulee noudattaa jatkuvasti. (Leppiniemi ym. 2005, 268) 

Kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan muita kiinteitä menoja ei saa kohdistaa pit-

käaikaisprojektin kuluiksi. Tällaisia kuluja ovat myynnin ja markkinoinnin menot, 

yleishallinnon menot sekä hankkeen valmistukseen liittymättömien tuotanto- ja 

muiden tilojen sekä koneiden ja laitteiden poistot sekä korkomenot. Myöskään 

ennen hankkeen aloittamispäivää syntyneitä kuluja, kuten markkinointi- ja tar-

jousmenoja, ei saa kohdistaa projektille. (Kirjanpitolautakunta 2008, 5–6; Tompe-

ri 2007, 15) 

Mikäli projektille syntyy vielä kuluja lopettamispäivän jälkeen, suoriteperusteises-

ti toteutumattomat, mutta ennakoitavissa olevat menot ja menetykset, joita ei ole 

otettu aikaisemmin huomioon pakollisina varauksina, kohdistetaan lopettamispäi-

välle. Toisin sanoen ne jaksotetaan hankkeeseen kohdistettavina menoina pakolli-
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sen varauksen muodossa hankkeen valmistuksen lopettamistilikauden tilinpäätök-

sessä kuluksi. (Kirjanpitolautakunta 2008, 4) 

Jos tilaaja on hyväksynyt olennaisilta osin valmiin, mutta merkittäviltä sopimuk-

sen mukaisilta lopputöiltään keskeneräisen hankkeen kokonaan vastaanotetuksi, 

voidaan myyntihinta kirjataan kokonaisuudessaan tuotoksi. Tekemättä oleviin 

lopputöihin kohdistuva osuus myyntihinnasta ja niitä vastaavat menot voidaan 

kirjata kuluiksi vasta, kun lopputyöt on tehty. (Kirjanpitolautakunta 2008, 4; Lep-

piniemi ym. 2008, 96) 

Käytettäessä kirjausperiaatteena suoriteperusteista tai vaihtoehtoisesti osatulou-

tusmenetelmää, on molempia tuottojen kirjausperiaatteita sovellettaessa otettava 

huomioon seuraava KPL 5:14.1 §:n säännös: 

"Tuotoista on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja me-

netykset, jos: 

1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen; 

2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennä-

köisenä; 

3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä 

4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan" 

(Kirjanpitolautakunta 2008, 3) 

Mikäli projektin ollessa keskeneräinen huomataan, että pitkäaikaisprojektin koko-

naismenot tulevat ylittämään siihen kohdistettavat arvioidut kokonaistulot, tulee 

ylittävä osuus kirjata projektin valmistusasteesta riippumatta tuloslaskelmaan ku-

luksi sille tilikaudelle, jolloin se todettiin tappiolliseksi. Edellä mainittu koskee 

myös vielä aloittamatta (tilauskannassa) olevista projekteista todennäköisesti syn-

tyviä tappioita. Projektikohtaisen tappion määrä määritetään kirjanpitovelvollisen 

menettelystä riippuen joko projektiin kohdistettavien, ainoastaan muuttuvien me-

nojen tai vaihtoehtoisesti muuttuvien ja kiinteiden menojen perusteella. (Kirjanpi-

tolautakunta 2008, 6; Tomperi 2007, 17) 
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3.4 Osatuloutus tilinpäätöksessä 

Alla olevassa valmiusasteen mukaisen tuloutuksen kirjaamisessa tuloslaskelmaan 

on käytetty KPA 1:1.1 §:n mukaista tuloslaskelmakaavaa. Valmiusasteen mukai-

sen tuloutuksen taseessa esittämisessä on vastaavasti käytetty KPA 1:6.1 §:n mu-

kaista tasekaavaa. 

3.4.1 Tuloslaskelma 

Valmistusasteen perusteella tilikaudelle jaksotettu osuus pitkäaikaishankkeiden 

myyntituloista kirjataan suoriteperusteisen tuloutuksen tavoin tuloslaskelman 

osaan: 

LIIKEVAIHTO 

Suoriteperusteen mukaan tilikaudella toteutuneet menot merkitään niiden luonteen 

mukaan: 

MATERIAALIT JA PALVELUT > AINEET JA TARVIKKEET 

> OSTOT 

tai 

HENKILÖSTÖKULUT 

"Materiaalit ja palvelut" -kohdan "Aineet ja tarvikkeet" -alakohdassa erikseen 

esitettävällä "Varastojen muutos" -erällä suoriteperusteen mukaan tilikaudelle 

jaksotetut aineiden ja tarvikkeiden ostot oikaistaan valmistusastetta vastaaviksi 

kuluiksi. 

MATERIAALIT JA PALVELUT -> AINEET JA TAVARAT -> 

VARASTOJEN MUUTOS 

Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot ja arvonalentu-

miset kirjataan näihin eriin sisältyviksi kuluiksi tuloslaskelman kohtaan: 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

Tappiollisen pitkäaikaishankkeen tilikauden päättymiseen mennessä vielä toteu-

tumattomien, mutta tilinpäätöstä laadittaessa arvioituina joko varmasti tai toden-
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näköisesti toteutuvien menojen määrä kirjataan tuloslaskelmaan pakollisena vara-

uksena kuluksi siltä osin kuin pitkäaikaishankkeen ennakoitu kokonais-

hankintameno ylittää sen myyntitulon.  

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

(Kirjanpitolautakunta 2008, 9–10) 

3.4.2 Tase 

Vastaavaa: 

Suoriteperusteisesti toteutuneet materiaalikulut oikaistaan valmistusastetta vastaa-

viksi kuluiksi. Valmistusastetta vastaavien kulujen lisäksi suoriteperusteen mu-

kaan toteutuneet, mutta valmistusasteen ylittävät menot kirjataan: 

VAIHTUVAT VASTAAVAT > VAIHTO-OMAISUUS > 

AINEET JA TARVIKKEET 

Valmistusasteen mukaista tuottoa vastaava saaminen kirjataan: 

VAIHTUVAT VASTAAVAT > SAAMISET > SIIRTOSAAMISET 

Vastattavaa: 

Tappiollisen pitkäaikaishankkeen ennakoitu, myyntitulon ylittävä tappio kirjataan 

täysimääräisesti taseeseen muuna pakollisena varauksena: 

PAKOLLISET VARAUKSET > MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 

Pitkäaikaisprojektin tilaajalta saadut ennakot kirjataan taseen vastattavien vieraa-

seen pääomaan "Saadut ennakot" -kohtaan, joka jaetaan pitkä- ja lyhytaikaisiin 

velkoihin riippuen suoritteen luovuttamisajankohdasta: 

VIERAS PÄÄOMA > SAADUT ENNAKOT > 

PITKÄ-/LYHYTAIKAISET VELAT 

(Kirjanpitolautakunta 2008, 10–11) 

3.4.3 Tilinpäätöksen liitetiedot 
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Ryhdyttäessä kirjaamaan pitkäaikaisprojekteista syntyviä tuloja tuotoiksi valmis-

tusasteen perusteella, tuottojen jaksottamistavan muutos lisää yleensä tilikauden 

tuottoja suoritteiden luovutuksiin perustuvaan tuloutukseen verrattuna. Siirtymi-

sellä valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen on usein olennaista vaikutusta tu-

loslaskelmaan ja taseeseen. Tilikausien vertailukelpoisuus ei enää toteudu tuotto-

jen jaksottamistavan muutoksien vuoksi. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi 

KPA 2:2.1 §:n 4 kohdan mukaan on annettava selvitys, että edellistä tilikautta 

koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. 

Lisäksi tuottojen jaksottamistavan muutoksen vaikutuksen vuoksi liitetiedoissa on 

ilmoitettava KPA 2:2.1 §:n 1 kohdan mukaan tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut 

arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. (Kir-

janpitolautakunta 2008, 11–12) 

Valmistusasteen mukaista tuloutusta sovellettaessa liitetiedoissa on Kirjanpitolau-

takunnan yleisohjeen mukaan annettava lisäksi myös seuraavat tiedot: 

" – pitkäaikaisprojektiin sovellettu tuloutustapa ja sen valintakriteerit, 

– pitkäaikaisprojektin valmistusasteen määrittämistapa, 

– valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus tilikauden koko 

liikevaihdosta, 

– valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien 

pitkäaikaisprojektien osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kir-

jattu määrä, 

– pitkäaikaisprojektien tuotoiksi kirjaamatta oleva yhteismäärä (tilauskanta) eritel-

tynä luovutuksen mukaan ja valmistusasteen mukaan tuloutettaviin projekteihin, 

mikäli sovelletaan molempia tuottojen kirjaustapoja, 

– vaihto-omaisuudesta, saamisista ja saaduista ennakoista koostuvien erien net-

tosummana taseessa esitettyyn erään sisältyvien erien määrät tase-erien mukaan 

eriteltyinä, 
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– pitkäaikaishankkeisiin liittyvät pakolliset varaukset KPA 2:5.1 §:n 6 kohdan 

mukaisesti eriteltyinä, jos se on tarpeen tase-erän selventämiseksi sekä 

– pitkäaikaishankkeisiin liittyvien pakollisten varausten muutokset KPA 2:3.1 §:n 

4 kohdan mukaisesti eriteltyinä, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä" (Kir-

janpitolautakunta 2008, 11) 

3.4.4 Osatuloutukseen siirtyminen ja kirjaamistavan johdonmukaisuus 

Siirtyminen osatuloutukseen voi tapahtua kesken tilikauden, ja se tehdään tällöin 

tasetta oikaisemalla. Aikaisempina tilikausina aloitettujen pitkäaikaisprojektien 

valmistusasteen mukaiset myyntitulot ja niitä vastaavat menot merkitään siirty-

mistilikauden taseeseen oman pääoman oikaisuna. Ennen siirtymistilikauden al-

kua valmistusasteen mukaan kertyneet myyntitulot ja niitä vastaavat menot kirja-

taan nettomääräisenä oikaisemalla taseen edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliä. 

Vähäiset ja merkityksettömät erät voidaan jättää merkitsemättä. Samanlainen oi-

kaisu tehdään myös vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään tasee-

seen vastaavalla tavalla. Taseoikaisujen lisäksi oikaistut tuotto- ja kuluerät tulee 

esittää vielä taseen liitetiedoissa erillisinä (bruttona). Siirtymistilikauden osuus 

valmistusasteen mukaisesta myyntitulosta kirjataan liikevaihtoon ja sitä vastaavat 

menot liiketoiminnan kuluiksi valmiusasteen mukaisesti, jolloin siirtymistilikau-

delle kuuluva osuus erilliskatteesta esitetään osana liikevoittoa (tai -tappiota). 

(Kirjanpitolautakunta 2008, 12) 

Vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei ole pakollista saattaa vertailukelpoiseksi, mutta 

muutoksen tulosvaikutuksesta on annettava liitetieto. Jos vertailulaskelmaa oikais-

taan, tulee tehtyjen muutosten ja niiden perusteiden vastaavasti käydä ilmi liitetie-

doista. (Kirjanpitolautakunta 2008, 12) 

KPL 5:4 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa samaa perustetta kai-

kista pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvien tulojen kirjaamisessa 

tuotoiksi. Mikäli kirjanpitovelvollinen soveltaa valmistusasteeseen perustuvaa 

tulon kirjaamista tuotoksi, on tätä kirjausperiaatetta sovellettava myös kaikkiin 

muihin projekteihin, joita seurataan projektikohtaisen projektikustannuslaskennan 
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avulla huolimatta siitä, ettei yksittäisen projektin valmistusaika ja laajuus edellyt-

täisi valmistusasteen mukaisen tuloutuksen soveltamista. Olennaisuuden periaatet-

ta noudattaen saadaan kuitenkin merkitykseltään vähäiset projektit tulouttaa luo-

vutukseen perustuen. (Kirjanpitolautakunta 2008, 7–8) 

3.4.5 Verot ja osamaksut  

Kun siirrytään käyttämään osatuloutusta tulouttamismenetelmänä, on huomioita-

va, että siirryttäessä osatuloutukseen, myös veronalainen tulo aikaistuu. Elinkei-

noverolain lähtökohtainen tulouttamisperiaate on kirjanpidon tavoin suoriteperus-

teisuus. Mikäli kirjanpitovelvollinen käyttää osatuloutusmenetelmää, verotuksessa 

tuloutukset tulee EVL 19.2 §:n mukaan tehdä myös valmiusasteen mukaisesti. 

Tämän vuoksi osatuloutuksen yhteydessä on suositeltavaa käyttää ennakkolasku-

ja, jotka vastaavasti aikaistavat myynnin arvonlisäveron maksamista, sillä niistä 

saatu arvonlisävero on kohdistettava sille kuukaudelle, jonka aikana maksu on 

saatu. Vastaavasti tilaaja saa vähentää maksamansa ennakkomaksuun sisältyvän 

arvonlisäveron jo siltä kuukaudelta, jolloin maksu tapahtui, vaikka tavaroita ei 

olisi vielä toimitettukaan, sillä ennakkomaksujen arvonlisävero käsitellään mak-

superusteen mukaan. (Tomperi & Keskinen 2002; Leppiniemi ym. 2005, 268–

269) 

Osatuloutusmenettelyn avulla ei ole mahdollista järjestellä vuotuista verotettavaa 

tuloa. Positiivinen valmiusastetta vastaava erilliskate lisää verotettavaa tuloa ja 

negatiivinen vastaavasti vähentää sitä. Jos ilmenee, että pitkäaikaisprojektista on 

tulossa tappiollinen, ja se osa tappiosta, jota ei ole vähennetty osatuloutusmenette-

lyn kautta, joka tulee kirjata pakollisena varauksena, ei ole pääsääntöisesti vähen-

nettävissä verotuksessa. (Leppiniemi ym. 2005, 268–269) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin kohdeyrityksestä, sen vuoden 2011 projektien 

kirjausmenetelmästä ja lähtökohdista osatuloutuksen mahdolliselle käyttöönotta-

miselle sekä tutkimuksen etenemisestä.  

4.1 Caseyrityksen esittely 

Opinnäytetyön caseyrityksenä toimii lapualainen vuonna 2001 perustettu projekti-

liiketoimintaa harjoittava, liikevaihdoltaan vuonna 2011 2 miljoonan euron ja 

henkilöstömäärältään noin 10 henkilön Jucat Oy. Myyntitilaukset toteutetaan pro-

jektinhallinnan keinoin asiakkaan vaatimuksien mukaisesti suunnittelusta valmis-

tukseen.  Jucat suunnittelee ja valmistaa ratkaisuja tuotannon kehittämiseen, otta-

malla paremman hyödyn asiakasyrityksen resursseista. Yrityksen tarjoamat palve-

lut on jaettu neljään toisiaan täydentävään alueeseen: tehdassuunnitteluun, hitsa-

uksen työpisteisiin, kokoonpanon työpisteisiin sekä JCP-pyörityslaitteisiin. Jucat 

tarjoaa kokonaisvaltaista layout-suunnittelupalvelua, kokonaisprojektien hallintaa 

sekä työkaluvalmistusta ohjaamoteollisuudelle, raideliikennekalustolle, alumiini-

veneteollisuudelle, kone- ja laitevalmistajille, ohutlevyteollisuudelle sekä keski-

raskaalle että raskaalle konepajateollisuudelle. Lisäksi Jucat valmistaa koneistus-

kiinnittimiä, nostoapuvälineitä ja muita tuotannon apuvälineitä. (Jucat Oy 2012) 

4.2 Lähtökohdat ja mahdollisuus osatuloutuksen käyttöönottoon 

Jucatin vuoden 2011 liikevaihto perustui pääosin pitkiin, noin puolen vuoden ja 

ylikin mittaisiin projekteihin, mutta mukana oli myös lyhyempiä ja arvoltaan pie-

nempiä projekteja. Projektien tuloutus tehtiin luovutukseen perustuvan tuloutuk-

sen mukaan, ja projektin elinkaaren aikana syntyneet kulut kirjattiin keskeneräi-

seen tuotantoon, KET:oon, muuttuvien/välittömien kustannusten osalta, josta ne 

aktivoitiin kuluksi projektin tuloutuksen yhteydessä. Tasaisemman tuloutuksen 

toivossa myyntitilauksia pyrittiin mahdollisuuksien mukaan pilkkomaan useam-

maksi myyntitilaukseksi/projektiksi, mikäli ne sisälsivät useampia tuotteita. Lii-

kevaihtoon eniten vaikuttaneiden pitkien projektien luovutus asiakkaille painottui 

kuitenkin vuonna 2011 suuremmilta osin vuoden loppupuoliskolle. Kiintei-
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den/välillisten kulujen KET:oon kirjaamatta jättäminen "vääristi" alkuvuotta pai-

namalla kuukausittaista liikevoittoa, sillä kirjanpitoon syntyi tämän vuoksi enem-

män kuluja kuin tuottoja. Tilanne korjaantui kuitenkin loppuvuoden aikana isojen 

projektien tuloutusten toteuduttua. Mikäli samanlaiseen ongelmaan kohdattaisiin 

jatkossa, niin ratkaisua katetuoton tasaamiseksi lähdettiin hakemaan osatuloutuk-

sesta. 

Vaatimukset osatuloutuksen käyttöönottamiselle ovat tiukat. Osatuloutusta käytet-

täessä yrityksessä on oltava kokemusperäistä tietoa kulujen syntymisestä. Lisäksi 

kirjanpitolain mukaan on kyettävä ennakoimaan osatuloutettavan suoritteen eril-

liskatetta. Ennakointi onnistuu parhaiten toimivalla toiminnanohjausjärjestelmä 

yhdistettynä projektikustannuslaskentaosioon.  

Edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi Jucat Oy:ssä kokemusta projektitoi-

minnasta löytyy yli kymmenen vuoden verran, ja projekteihin tarvittaviin hankin-

toihin on olemassa tuttu toimittajaketju.  Taloushallinnon näkökulmasta Jucatilla 

löytyy kokemusta projektien erillisestä kirjaamistavasta. Nykyisin käytössä ole-

vasta luovutukseen perustuvasta tuloutustavasta, jossa keskeneräiset projektit kir-

jataan ensin KET:oon ja tuloutuksen yhteydessä kuluksi, on kokemusta kuitenkin 

(vain) muutaman vuoden verran, sillä KET otettiin osaksi projektien kirjaamista 

vuoden 2011 alusta. Liiketoiminnassa käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä ja 

sen rinnalle on tulossa täysimääräisesti vuoden 2013 alkupuolella erillinen projek-

tinhallintajärjestelmä.  Mahdollisuudet osatuloutuksen käyttöönottamiselle yrityk-

sessä on siis olemassa, joten osatuloutuksen käyttöönottamisen mahdollisuutta sen 

mahdollisten kirjanpidollisten hyötyjen selvittämiseksi kannattaa Jucatin puolesta 

tutkia. Vaikka osatuloutusta varten mahdollisuudet on olemassa, niin projektinhal-

linnassa kustannustenhallinnan osalta on kuitenkin havaittavissa puute, mikä aset-

taa kysymyksen, onko KET:sta kuitenkaan otettu kaikkia mahdollisuuksia irti, 

sillä välillisiä kustannuksia ei vuoden 2011 projekteissa otettu projektille kohdis-

tettuihin kustannuksiin mukaan. Eli osatuloutuksen nopean käyttöönottamisen 

sijasta olisi todennäköisesti kannattavampaa ottaa ensin KET:oon mukaan kaikki 

mahdolliset kustannukset ja edetä jonkin aikaa sen mukaan katetuoton kehitystä 

tarkastellen, ennen kuin tekee periaatepäätöstä tuloutuksen muuttamisesta. 



55 

4.3 Maksuaikataulun oikeellisuus 

Projektiliiketoimintaan ja osatuloutukseen liittyy olennaisesti ennakkomaksut. 

Jucatin nykyinen laskutussääntö menee niin, että projektin myyntihinnasta 30 % 

ennakkolaskutetaan projektin tilausvahvistuksen yhteydessä ja loput 70 % projek-

tin valmistuttua. Olemassa on ollut myös variaatioita, että toinen 30 % on ennak-

kolaskutettu suunnittelun valmistuttua ja loppu 40 % projektin valmistuttua. On-

gelmana oli ollut kuitenkin se, että 30 % / 70 % laskutus ei kattanut kulujen syn-

tymistä oikealla tavalla. 30 % heti projektin alkuvaiheeseen on liian paljon, mutta 

kuitenkin liian pieni kattamaan projektin loppuvaiheessa syntyviä kalliimpia pro-

jektille kohdistettavia hankintoja. Optimaalisella aikataululla pystytäisiin vähen-

tämään projektissa aina olevaa taloudellista riskiä sekä minimoimaan korko- ja 

rahoituskustannukset, jos projektia rahoitetaan vieraalla pääomalla. Etupainottei-

nen aikataulu sitoisi asiakasta syvemmin projektin kulkuun, ja olemaan entistä 

kiinnostuneempi siitä. 

4.4 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimusosuuden lähdemateriaali koostuu Jucat Oy:ltä saaduista vuoden 2011 

pääkirjoista, jotka oli eritelty eri myyntitilauksien mukaan. Eli pääkirjasta näki 

tarkalleen, mitä kustannuksia ja tuottoja myyntitilaukselle oli kohdistettu maksu-

päivineen. Kaiken kaikkiaan lähdemateriaalina tutkimuksessa käytettiin 29 eri 

myyntitilausta. Näiden 29 myyntitilauksen/projektin ajallinen vaihteluväli oli 2–9 

kuukautta, joista 2 ja 3 kuukauden mittaisia oli kaikista projekteista yli 70 %. Lu-

kumäärältään kahden kuukauden projekteja oli 9 kpl, kolmen kuukauden 12 kpl, 

neljän 4 kpl, viiden 2 kpl ja seitsemän sekä yhdeksän kuukauden mittaisia kum-

paakin 1 kpl. Keskimääräinen myyntitilauksen/projektin kesto oli pyöristettynä 

kolme kuukautta. Vuonna 2011 oli toki muitakin myyntitilauksia, mutta tutkimuk-

seen otettiin mukaan vain kaikki ne projektit, jotka voisivat sisältyä osatuloutuk-

sen piiriin, eli vähintään kahden kuukauden mittaiset projektit. 

Tutkimusaineisto siirrettiin taulukkolaskentaohjelmaan. Kustannukset jaettiin eri 

kustannuslajeihin oikeille kuukausilla ja taulukoitiin prosentuaalisesti. Vastaava 

tehtiin myös tuloille sen mukaan milloin asiakas hoiti ennakko- ja loppulaskusuo-
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rituksensa. Kustannusten lajittelun avulla saatiin selville projektin vaiheet; materi-

aalikustannusten kertymisen alkamisesta alkoi tuotanto-osuus. Kun kaikki tiedot 

oli syötetty, niin pääkirjojen projekteista saatiin vertailukelpoisia keskenään.  

4.5 Tutkimuksen eteneminen 

Olemassa olevan lähdemateriaalin perusteella oli ensimmäisenä tarkoituksena 

selvittää, miten tulot kertyvät tilikauden aikana eri tuloutusmenetelmillä ottaen 

mukaan luovutukseen perustuvan tuloutuksen, osatuloutuksen valmiusasteen pe-

rusteella ja osatuloutuksen projektin vaiheiden perusteella. Valmiusasteen mukai-

sen osatuloutuksen valmiusaste saatiin laskemalla projektiin kertyneiden kulujen 

suhde projektin kokonaiskuluihin. Projektin vaiheiden mukaan tulouttamisessa 

projekti jaettiin kahteen vaiheeseen suhteessa 50 % – 50 %, jossa ensimmäinen 

osatuloutus tapahtuisi projektin tuotantovaiheen alettua. 50 %  – 50 % jakoa voi-

daan perustella keskimääräisestä projektin aikataululla, jossa vaihe ennen tuotan-

non aloittamista vie keskimäärin puolet kokonaisajasta. Projektin tuotantovaihe 

katsottiin materiaalin perusteella alkaneen siitä kalenterikuukaudesta, jolloin ma-

teriaali- yms. kustannuksia alkoi kertyä projektille.  Vertailu esitettiin graafisesti, 

josta on tarkoituksena käydä ilmi erityyppisten tuloutuskeinojen vaikutukset tuot-

tojen kertymiseen tilikauden aikana. 

Tutkimuksen toisena vaiheena tarkoituksena oli selvittää kolmen eri tuloutuskei-

non avulla tilikauden aikana projektien aikaansaama katetuotto. Jucatin kirjanpi-

dollisena ongelmana oli katetuoton epätasainen kertyminen. Katetuotto saatiin 

laskettua vähentämällä projektin kustannukset tuotoista. Laskelmissa ei otettu 

huomioon kiinteitä kuluja, ainoastaan suoraan projektille kohdistetut välittömät 

kustannukset. Luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa projektille kertyneitä ku-

luja ei oikaistu projektin viimeiselle kuukaudelle, vaan luovutuksen jälkeen tie-

dossa olleet kustannukset jätettiin niille kuukausille, jolloin ne toteutuivat. Kum-

massakin osatuloutusmenetelmässä projektin luovutuksen jälkeen toteutuneet ku-

lut oikaistiin projektin luovutuskuukaudelle Kirjanpitolautakunnan osatuloutusta 

koskevan ohjesäännön vaatimusten mukaisesti. Vertailu esitettiin graafisesti, josta 

on tarkoitus käydä ilmi erityyppisten tuloutuskeinojen vaikutukset katetuottoon 

tilikauden aikana. 
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Koska ennakkomaksut liittyvät olennaisesti osatuloutukseen, lähdemateriaalin 

perusteella tarkoituksena oli selvittää, miten projektille syntyy kuluja suhteessa 

projektin aikatauluun, minkä avulla pystyttäisiin suunnittelemaan optimaalinen 

maksuaikataulu kummankin osapuolen sekä myyjän että asiakkaan näkökulmasta 

niin, ettei asiakas kuitenkaan ala rahoittaa toimittajan projektia tai toimittajan pro-

jekti asiakkaan toimintaa. Tutkimuksessa ensimmäiseksi projektin luovutuskuu-

kauden jälkeiset toteutuneet kustannukset oikaistiin projektin viimeiselle kuukau-

delle. Seuraavana kulut jaettiin ensin kahteen aika-alueeseen: aikaan ennen tuo-

tannon kulujen syntymistä, eli suunnitteluvaiheeseen sekä tuotantovaiheeseen. 

Tuotantovaihe jaettiin vielä ajallisesti puoliksi, jotta tuotannon kulujen toteutu-

misajankohtaa pystyttiin tarkastelemaan tarkemmin, jolloin projektin aikaetappeja 

oli kaikkiaan kolme. Sen jälkeen vuorossa oli vertailuja, jossa kaikkia saman kuu-

kauden mittaisia projekteja verrattiin keskenään, minkä perusteella laskettiin eri-

mittaisille projekteille kustannusten keskiarvot eri vaiheille. Keskiarvolaskelmat 

jaettiin kaikki ajallisesti samalla tavalla niin, että kaikissa näkyy kertyneet kustan-

nukset projektin ollessa aikataulullisesti samoissa vaiheissa, jolloin erimittaiset 

projektin olivat ajallisesti vertailukelpoisia keskenään. Tämän perusteella verrat-

tiin, kertyikö erimittaisille projekteille aikataulullisesti samaa vauhdissa kustan-

nuksia, vai oliko niissä havaittavissa suurtakin vaihtelua. Lopuksi eri kuukausien 

mittaiset projektit yhdistettiin yhdeksi laskelmaksi, minkä piti antaa luotettava 

kokonaiskuvan projektien keskimääräisestä kulujen kertymisestä ajallisesti. Ver-

tailun lopputulos esitettiin graafisesti, mistä on tarkoituksena käydä ilmi kustan-

nuksien kertyminen projektin elinkaaren aikana. 

Kun projektin kulujen kertyminen vaiheiden mukaan oli saatu selvitetty, oli vuo-

rossa vaihtoehtoisen maksuaikataulun etsiminen nykyisen 30 % / 70 % tilalle, 

jossa 30 % on laskutettu projektin alettua ja 70 % projektin valmistuttua. Opti-

maalisen aikataulun etsimisessä avainseikkana oli tasainen kassavirta sekä talou-

dellisen riskin minimointi. Kun vaihtoehtoinen maksuaikataulu oli valittu, sen 

tuomaa kassavirtaa verrattiin olemassa olevan maksuaikataulun tuoman kassavir-

ran kanssa. Vertailun lopputulos esitettiin graafisesti, mistä on tarkoituksena käy-

dä ilmi vaihtoehtoisen maksuaikataulun ero olemassa olevaan laskutusmalliin. 
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5 OSATULOUTUS JUCAT OY:SSÄ 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusaineistosta saatuja tuloksia vertaillen eri tu-

loutusmenetelmiä sekä eri laskutusaikatauluja. Tulokset esitetään graafisesti vii-

dellä eri kuvalla. 

5.1 Tuloutustapojen vertailua 

Eri tuloutustapoja vertailtaessa aloitetaan vertailu nykyisin caseyrityksessä käy-

tössä olevasta luovutukseen perustuvasta tuloutustavasta, jossa tuloutus kirjataan 

kirjanpitoon, kun projekti on luovutettu asiakkaalle. Kuvasta 9 käy ilmi, että luo-

vutukseen perustuvassa tuloutuksessa koko vuoden aikaiset myyntituotot painot-

tuivat noin 20 % vuoden kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle ja noin 80 % kuu-

delle viimeiselle kuukaudelle. Suurimmat tuloutuskuukaudet olivat elokuu, jolloin 

vuoden kokonaistuotoista tuloutettiin noin 24 % ja syyskuu, jolloin vastaava lu-

kema oli noin 28 %. Eli yhteensä näinä kahtena kuukautena tuloutettiin luovutuk-

seen perustuvassa tuloutuksessa vuoden kokonaismyynnistä noin 52 %.  Luovu-

tukseen perustuvassa tuloutuksessa pitkäaikaisprojektien osalta jäi neljä kuukautta 

täysin ilman myyntiä.  

 

Kuva 9. Myyntituottojen kertyminen eri tuloutusmenetelmien avulla 
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Toisena tuloutustapavaihtoehtona on vertailussa osatuloutus valmiusasteen perus-

teella. Projektin valmiusastetta vastaava tulo saadaan laskettua jakamalla koko-

naiskustannusarvio sille kertyneillä kuluilla ja kertomalla se sovitulla projektin 

myyntihinnalla. Kuvan 9 mukaan valmiusasteeseen perustuvassa tuloutusmene-

telmässä osa myyntituotoista on tuloutettu jo edellisellä tilikaudella, sillä niille on 

ehtinyt syntyä silloin jo kustannuksia. Luovutukseen perustuvaan tuloutukseen 

verrattuna osatuloutus valmiusasteen perusteella tuo huomattavasti tasaisemman 

tulojen kertymisen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden kokonaismyynnistä 

tuloutettiin noin 37 % ja jälkimmäisellä noin 63 %, kun otetaan huomioon noin 2 

% osuus myynnistä, joka siirtyi tuloutustavan vaihtumisen vuoksi edelliselle tili-

kaudelle. Suurimmat tuloutuskuukaudet olivat myös elokuu ja syyskuu noin 20 % 

ja noin 16 % osuuksillaan vuoden kokonaismyynnistä.  Eli luovutukseen perustu-

van tuloutuksen noin 52 % sijasta kyseinä kuukausina tuloutettiin tällä tuloutus-

menetelmällä noin 36 %. Valmiusasteeseen perustuvassa tuloutuksessa kaikille 

kuukausille kirjattiin pitkäaikaisprojektien osalta myyntituloja.  

Tutkimuksen kolmantena tuloutustapana oli osatuloutus projektien vaiheiden pe-

rusteella. Tuloutusvaiheet olivat ensimmäisen 50 %:n osalta projektin valmistus-

vaiheen alettua ja toisen 50 %:n osalta, kun projekti oli luovutettu asiakkaalle. 

Kuvan 9 mukaan vaiheisiin perustuvassa tuloutusmenetelmässä valmiusasteeseen 

perustuvan tulouksen kaltaisesti tuloja kertyi myös edelliselle tilikaudelle, sillä 

projekteille oli ehtinyt kertyä kustannuksia.  Pitkällä aikavälillä tutkimuksen kol-

mesta eri tulouttamismenetelmästä tulouttaminen projektin vaiheiden mukaan oli 

kaikista tasaisin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana vuoden kokonaismyyn-

nistä tuloutettiin noin 40 % ja jälkimmäisen noin 60 %, kun otetaan huomioon 

noin 4 % osuus myynnistä, joka siirtyi tulouttamistavan vuoksi edelliselle tilikau-

delle. Suurimmat myynnin tulouttamiskuukaudet vaiheisiin perustuvassa tulou-

tuksessa olivat toukokuu ja syyskuu noin 15 %:n ja 16 %:n osuuksillaan vuoden 

kokonaismyynnistä.  Vaiheeseen perustuvassa tuloutuksessa jäi yksi kuukausi 

ilman myyntituloja pitkäaikaisprojektien osalta. 

Vertailtaessa eri tuloutustapojen vaikutusta projektin katetuottoon aloitetaan ver-

taaminen caseyrityksen käyttämästä luovutukseen perustuvasta tulouttamisesta. 
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Tutkimuksessa on otettu huomioon vain projekteille kohdistetut välittömät kus-

tannukset, sillä projekteille kohdistettavia välillisiä kustannuksia ei lähdemateriaa-

lissa ollut laskettuna. Kuvan 10:n mukaan luovutukseen perustuvassa tuloutukses-

sa projektien myyntien tuoma katetuotto pysyy heinäkuuhun asti alle 20 %:ssa 

koko vuoden kokonaiskatteesta. Kun otetaan huomioon, että tältä yli puolen vuo-

den ajalta kertyi jo runsaasti välillisiä kustannuksia, niin vuoden liikevoitto olisi 

kaikki kulut huomioon ottaen siihen asti selkeästi miinuksella, kun caseyrityksen 

liikevaihto ja alan tyypillinen liikevoittoprosentti (vuonna 2010 < 1,5 miljoonaa / 

~10 %). Katetuottoon tuli kuitenkin selkeä positiivinen muutos elo- ja syyskuussa, 

kun vuoden kokonaismyynnistä tuloutettiin noin 52 % kyseisten kuukausien aika-

na, jolloin katetuotto vastaavasti nousi samalla noin 53 prosenttiyksikköä. Verrat-

tuna muihin tuloutusmenetelmiin, luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa graa-

fisessa esityksessä katetuotto voi laskea ainoastaan, mikäli projektit olisivat tap-

piollisia, sillä kustannukset siirretään aina keskeneräiseen tuotantoon, josta ne 

aktivoidaan kuluksi vasta projektin tuloutuksen yhteydessä.  

 

Kuva 10. Tuloutusmenetelmien vaikutus katetuottoon (mukana vain välittömät 

kustannukset) 
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Osatuloutus valmiusasteen perusteella kuvan 10 mukaan toi jo huomattavaa tasai-

suutta katetuoton kehittymiseen tilikauden aikana verrattuna luovutukseen perus-

tuvaan tuloutukseen. Tammi-huhtikuun välinen aika ei eroa prosentuaalisesti kuin 

muutaman prosentin verran, mutta positiivinen nousu tapahtui elokuun sijasta jo 

toukokuussa, mikä tasasi katetuoton kehitystä suhteellisesti tasaisemmaksi loppu-

vuotta kohti. Samanlaista yksittäisen kuukausien jättimäistä harppausta ei valmi-

usasteen perusteella syntynyt. Suurimman tuloutuskuukauden, syyskuun, aikana 

koko vuoden katetuotosta kertyi noin 20 %. 

Kuvan 10:n mukaan kaikista tasaisimman vuotuisen katetuoton kertymisen toi 

projektin vaiheisiin perustuva osatuloutusmenetelmä, jossa suurin nousu syntyi 

huhtikuulla, noin 20 % osuudellaan koko vuoden katetuotosta. Muihin tuloutus-

menetelmiin verrattuna vaiheisiin perustuva osatuloutus sai katetuoton hetkellises-

ti laskemaan pelkästään välittömien kustannuksien avulla, sillä tammi- ja maalis-

kuussa tuloutus oli vähäistä tai sitä ei pystytty toteuttamaan lainkaan.  

5.2 Kulujen kertyminen ja laskutusaikataulut 

Projektilla on aina taloudellinen riskinsä ja yksi keino taloudellisen riskin vaikut-

tamiseen on projektien ennakkomaksujen oikeellisuus. Jucat Oy oli laskuttanut 

asiakkaitaan projekteista pääosin siten, että projektin tilausvahvistuksen yhteydes-

sä 30 % ja loput 70 % projektin valmistuttua. Ongelmana oli ollut kuitenkin se, 

että 30 % / 70 % laskutus ei aina kattanut kulujen syntymistä halutulla tavalla. 

Ennakkomaksujen optimaalisuuden laskemisessa oli hyvä tietää, miten kustan-

nukset keskimäärin kertyvät projektille sen elinkaaren aikana, ja kertyykö erimit-

taisille projekteille samassa suhteessa kustannuksia kuukausittain. Yleisesti ottaen 

voidaan sanoa, että Jucatin projekteille kertyi kuvan 8 kaltaisen S-käyrän mukai-

sesti kustannuksia painottuen kuitenkin projektin pituudesta riippumatta enemmän 

elinkaaren ja erityisesti tuotantovaiheen loppupuolelle. Kuvassa 11 projektien 

projektit jaettiin ajallisesti kolmeen eri vaiheeseen. Aikaväli 0 – 1/3 tarkoittaa 

projektin suunnitteluvaihetta, väli 1/3 – 2/3 aikaa valmistuksen alusta valmistuk-

sen puoliväliin asti ja loppu 2/3 – 1 aikaa valmistusvaiheen puolivälistä projektin 

valmistukseen asti. Tutkimuksen kulut koskivat pelkästään projekteille kohdistet-

tuja välittömiä kustannuksia.  
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Kuvan 11 mukaan suunnitteluvaiheen aikana kuluja kertyi keskimäärin noin 3 – 

18 % verran projektin kokonaiskuluista riippuen projektin ajallisesta kestosta. 

Eniten kuluja suhteessa kokonaiskuluihin suunnitteluvaiheen aikana syntyi kah-

den ja kolmen kuukauden mittaisissa projekteissa; vastaavasti vähiten viiden ja 

seitsemän kuukauden mittaisissa projekteissa.  Tuotantovaiheen puoliväliin asti 

kustannuksia kokonaiskuluihin verrattuna oli kertynyt keskimäärin noin 23 – 49 

% verran projektin pituudesta riippuen. Eniten kuluja kokonaiskuluihin nähden 

tässä vaiheessa oli kertynyt kolmen ja seitsemän kuukauden mittaisiin projektei-

hin; vastaavasti vähiten yhdeksän ja kahden kuukauden mittaisiin. Eniten tuotan-

tovaiheen alun ja puolen välin välisenä aikana kustannuksia kertyi seitsemän kuu-

kauden mittaiseen projektiin, noin 41 % vuoden kokonaiskuluista, ja vähiten yh-

deksän kuukauden mittaiseen, noin 13 % vuoden kokonaiskuluista. Kun yhdeksän 

kuukauden mittaiseen projektiin oli valmistuksen puoliväliin mennessä tullut kus-

tannuksia vähiten, tämä tarkoitti, että siihen kertyi eniten kustannuksia viimeisen 

vaiheen aikana, noin 77 % kokonaiskuluista. Vastaavasti vähiten samassa vai-

heessa kertyi kolmen kuukauden mittaisiin projekteihin, noin 51 % kokonaisku-

luista.  

 

Kuva 11. Kustannusten syntyminen projektin eri vaiheissa 
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Kuvassa 11 kustannusten kertyminen on eritelty erimittaisten projektien osalta 

kaikille erikseen. Koska otoskokojen vaihtelu erimittaisten projektien välillä oli 

suurta, graafinen esitys ei välttämättä antanut luotettavinta tulosta kulujen kerty-

misistä tutkimusaineiston ulkopuolisia myöhempiä projekteja silmällä pitäen. 

Siispä paremman kokonaiskuvan esille saamiseksi erimittaisia projekteja yhdistet-

tiin isommiksi kokonaisuuksiksi.  Kuvassa 12 nähdään isommissa kokonaisuuk-

sissa, miten kustannuksia kertyy projektin eri vaiheille. Kuvassa kustannuksien 

kertymistä kuvataan kolmella eri käyrällä: painotetulla keskiarvolla kaikista pro-

jekteista, painotetulla keskiarvolla kaikista projekteista ilman kahden ja kolmen 

kuukauden mittaisia projekteja sekä painotetulla keskiarvolla kahden ja kolmen 

kuukauden mittaisista projekteista. Syy, miksi kahden ja kolmen kuukauden mit-

taisia projekteja haluttiin käsitellä erikseen, oli se, että yhteenlaskettuna ne kattoi-

vat vuoden kaikista projekteista yli 70 % ja olisivat siten ohjailleet yhdessä liikaa 

painotettua keskiarvoa kulujen syntymisessä, kun erimittaisissa projekteissa kui-

tenkin oli havaittavissa paljonkin eroja. Toinen syy oli se, että lyhyiden projektien 

maksuaikataulut eroaisivat käytännössä todennäköisesti pidemmistä projekteista 

niiden kestoon vedoten; maksuposteja olisi todennäköisesti vähemmän kuin pit-

kissä projekteissa, sillä laskuja yhdisteltäisiin niiden läheisen ajankohdan vuoksi. 

Koska (ennakko-)laskujen ajankohtia ei tutkimuksen perustella voinut päivätar-

kasti sanoa, niin tutkimusosuuden kassavirtalaskelmassa niitä tarkasteltiin samalla 

tavalla muiden projektien kanssa.  

Kuvan 12 mukaan otettaessa huomioon kaikki tutkimuksessa mukana olleet pro-

jektit, kustannuksia koko projektin kokonaiskustannuksista suunnitteluvaiheen 

aikana syntyi noin 14 %. Valmistusvaiheessa projektin kokonaiskuluista syntyi 

noin 86 %, mistä valmistuksen loppupuoliskolle yhteensä noin 60 % kaikista vä-

littömistä kustannuksista. Kun laskuista jätetään kahden ja kolmen kuukauden 

mittaiset projektit pois, niin suunnitteluvaiheessa projektin kokonaiskuluista syn-

tyi enää noin 6 % kyseisenä aikana. Vastaava lukema kahden ja kolmen kuukau-

den mittaisilla projekteilla oli noin 17 %. Pidemmillä projekteilla valmistusvai-

heessa kokonaiskuluista kertyi noin 94 % ja lyhyemmillä 83 %. Valmistuksen 

jälkimmäiselle puoliskolle kertyneet kulut samassa järjestyksessä olivat noin 66 % 

ja 58 %. 
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Kuva 12. Painotettu keskiarvo kustannusten syntymisestä projektin vaiheissa 
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loppulaskuna viimeinen 25 %. Eli vaiheet ovat samat kuin kustannusten kertymis-

tä tutkittaessa olleet tutkimuskohdat olivat, lisättynä yleisesti käytäntönä olevalla 

30 päivän maksuehdolla. Kyseinen jako tuki etenkin lyhytkestoisempia projekteja, 

sillä kulut kertyivät niissä tasaisemmin kuin pidemmissä projekteissa. Maksuaika-

taulua pohdittaessa lyhyemmille projekteille piti muutenkin antaa enemmän pai-

noarvoa, sillä lukumäärältään vuoden projekteista suurin osa oli kuitenkin niitä. 

Kuva 13 kuvaa, miten vaihtoehtoinen maksuaikataulu vaikutti kassavirran kehit-

tymiseen tutkimuksessa olleiden projektien osalta. Tässäkin laskelmassa on mu-

kana vain projektin välittömät kustannukset. 30 / 70 suhteessa laskutettavassa 

maksuaikataulussa kassavirta kehittyi positiivisesti vuonna 2011 kuvan 13 mu-

kaan kolmessa eri syklissä. Ensimmäinen kassan kasvu tapahtui huhtikuussa, seu-

raava syyskuussa ja viimeinen nousu marraskuussa jatkuen siitä tasaisesti eteen-

päin. Näiden kaikkien etappien väleihin kuului tasainen kausi, johon sisältyi kas-

savirran kannalta myös lievästi negatiivisia kuukausia. Todellisuudessa, jos ote-

taan laskuihin mukaan projekteille kohdistettavat välilliset kustannukset, kaikki 

tasaiset välit kääntyvät silloin negatiivisiksi.  

 

Kuva 13. Kassavirran kehittyminen eri maksuaikatauluilla 
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Käytettäessä neljän 25 % laskun maksutapaa, kuvan 13 mukaan kassavirta kehit-

tyi vuoden aikana huomattavasti tasaisemmin ilman pidempiaikaisia tasai-

sia/negatiivisia jaksoja. Ainoat negatiiviset kuukaudet olivat toukokuu sekä elo-

kuu. Tasaisempaan laskutukseen lisäksi kuului vain yksi kuukausi, heinäkuu, jos-

sa kassaan tuli projektien kautta huomattavasti enemmän rahaa kuin muina kuu-

kausina. Kassavirran kannalta suurin tulokuukausi onnistui nappiin, sillä heinä-

kuuhun kesälomakuukautena vuosittain sisältyy eniten välillisiä kustannuksia 

henkilöstömenoina. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa otetaan kantaa 5 luvun tutkimustulosten luotettavuuteen sekä analy-

soidaan tutkimustuloksia tarkemmin. Lopuksi arvioidaan koko tutkimuksen onnis-

tumista.  

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, joka perus-

tui oikeisiin kirjanpidollisiin lukuihin. Tiedot taulukoitiin, tehtiin vertailukelpoi-

siksi muuttamalla tulokset %-muotoon ja tulokset kuvattiin graafisesti. Tutkimuk-

seen otettiin mukaan vain sellaiset projektit, joita olisi varmuudella ollut mahdol-

lisuus tulouttaa osatuloutuksen mukaan, minkä vuoksi tutkimusmenetelmää voi-

daan pitää validina. Taulukkolaskentaohjelmaan syötettyjen tietojen oikeellisuus 

tarkistettiin useaan kertaan. Tutkimusaineisto sisälsi erimittaisia projekteja, mutta 

ajallisesti ne olivat suurimmilta osin painottuneet lyhytkestoisimpiin. Lyhyempien 

projektien tulosten luotettavuus on siten todennäköisesti suurempi verrattuna pi-

dempikestoisiin projekteihin, sillä niissä oli mukana enemmän otoksia, kun pi-

demmissä projekteissa otoksia oli pahimmillaan vain yksi. Projektien vaiheet ete-

nivät ajallisesti samassa suhteessa eri kokonaiskestoista huolimatta; suhteutettuna 

aikaan projektin vaiheet olivat prosentuaalisesti samansuuruisia erimittaisissa pro-

jekteissa. Kustannusten määrissä suhteessa projektin kestoon oli huomattavasti 

enemmän hajontaa. Saman kuukauden mittaiset projektit olivat hyvin samankal-

taisia keskenään, mutta vertailtaessa erimittaisiin, niissä oli eroja. Tällainen seikka 

johtuu siitä, että projektit on toteutettu saman kaavan mukaan, mutta sisällöltään 

projektit ovat vuonna 2011 olleet hyvinkin erilaisia. Ei ole olemassa "tyypillistä 

keskiarvoprojektia", jonka avulla pystyttäisiin yksin tekemään tutkimuksia, vaan 

tutkimus täytyy tehdä koko paletin osalta. 

Pääkirjoissa projekteille oli kohdistettu vain muuttuvat kustannukset. Kiinteitä 

kuluja ei ollut lainkaan mukana. Ainoastaan muuttuvien/välittömien kustannusten 

kirjaaminen projektille varmistaa sen, että kaikissa projekteissa on varmasti ollut 

alun perin kirjattuna täysin oikeat tiedot, eikä kiinteitä/välillisiä kustannuksia ole 

varmasti tällöin jäänyt yhdellekään projektille kirjaamatta/kohdistamatta.  Vaikka 
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kiinteiden kulujen puuttuminen teki projektit varmasti kulujen kirjausten suhteen 

täysin vertailukelpoisiksi, kiinteiden kulujen puuttuminen kuitenkin vaikeutti tut-

kimuksen jälkimmäisenä vaiheena ollutta ennakkomaksujen oikeellisuuden selvit-

tämistä, kun kassavirtalaskelmissa projektien välillisten yhteenlaskettujen kustan-

nusten päälle piti jättää teoreettinen pelivara, joiden kuittaamiseen asiakkaiden 

ennakko- ja loppumaksut oletettiin riittävän.  

Vaikka lähdeaineistona olleet pääkirjat olivat selkeitä ja informatiivisia, niiden 

perusteella jouduttiin tekemään olettamuksia koskien projektin vaiheiden etene-

mistä. Projektit oletettiin siirtyneen suunnitteluvaiheesta valmistukseen siinä vai-

heessa, kun projektille alkoi kertyä materiaalikustannuksia. Tutkimusta tehdessä 

projektikohtaisista projektisuunnitelmista olisi saanut varmistuksen vaiheiden 

etenemiselle. Vaikka vaiheiden ajankohdat olisi arvioitu hieman väärin, projektit 

ovat kuitenkin vertailukelpoisia keskenään, sillä olettamukset tehtiin kaikkiin sa-

malla tavalla. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tuloksia voidaan pitää reliaabeleina vuoden 2011 

osalta. Tutkimus näytti miten vaihtoehtoiset tuloutustavat ja vaihtoehtoinen mak-

suaikataulu olisivat vaikuttaneet liikevaihdon kertymiseen ja kassavirtaan, sillä 

tilikaudelle otettiin huomioon kaikki osatulouksen piiriin soveltuneet projektit. 

Tutkimus antoi kattavan kuvan vuodesta 2011, eli miten liikevaihto, liikevoitto ja 

kassavirta olisivat käyttäytyneet toisella tuloutus- ja maksuaikataulumenetelmällä. 

Nyt vuonna 2012 projektit ovat saattaneet muuttua luonteeltaan hyvinkin paljon, 

sillä projekteissa oli vuonna 2011 jo hajontaa, joten saadut tulokset välttämättä ole 

kovinkaan vertailukelpoisia tuleville vuosille.  

Tutkimuksen luotettavuutta parantaisi huomattavasti kuitenkin se, että se tehtäi-

siin uudelleen tämän vuoden (2012) projekteille, mikä ei kuitenkaan tutkimushet-

kellä ollut mahdollista vuoden ollessa kesken. 2011 sekä 2012 vuoden kuvauksia 

verrattaisiin sitten keskenään, ja mikäli tulokset olisivat yhtenäisiä, se toisi var-

muuden sille, että tuotetut mallit toimisivat tulevaisuudessakin. 
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6.2 Tulosten analysointi 

Jucat Oy:llä on tällä hetkellä projektien tuloutuksessa käytössään luovutukseen 

perustuva tuloutus, ja kulut kirjataan keskeneräiseen tuotantoon, mistä projektin 

valmistuttua vasta tuloslaskelmaan kuluksi. Tutkimuksen lähdeaineistona olleissa 

projekteissa keskeneräiseen tuotantoon kirjattiin vain projektin välittömät kustan-

nukset, eikä lainkaan välillisiä kustannuksia, joita tietyin perustein olisi ollut 

mahdollista kirjata keskeneräisien projektien kuluihin mukaan. Pitkät projektit 

tuottavat Jucatille kirjanpidollista päänvaivaa. Useita tuotteita sisältäneet projek-

ti/tilaukset pyritään hajottamaan useammaksi pienemmäksi projektik-

si/myyntitilaukseksi, jotta aikaisimmin valmistuvia tuotteita pystyttäisiin tulout-

tamaan aikaisemmin.  Vuonna 2011 tutkimukseen mukaan otetuista projekteista 

projekteja tuloutettiin siten, että alkuvuonna tuloutettiin 12 ja loppuvuonna 17 

projektia. Lisäksi myyntihinnoiltaan suurimmat projektit painottuivat loppuvuo-

teen. Kun keskeneräiseen tuotantoon ei ollut laskettu mukaan projektien välittö-

miä kustannuksia, tämä vaikutti siihen, että alkuvuoden aikana kuukausittain syn-

tyi enemmän kuluja kuin tuottoja, eli tappiollisia kuukausia, ja tilanne korjaantui 

paremmaksi kirjanpidollisesta näkökulmasta vasta elo-syyskuusta alkaen suurien 

tuloutusten yhteydessä, vaikka koko vuoden tilanne loppuvuoden paremmasta 

kehityksestä tiedettiinkin "ruutupaperilaskelmien" perusteella jo ennemmin. Tut-

kimuksessa haluttiinkin selvittää, olisiko osatuloutuksesta ratkaisua liikevaihdon 

epätasaisen kertymisen aiheuttamaan tappiolliseen alkuvuoteen ja jos olisi, niin 

millainen osatuloutusmenetelmä olisi paras vaihtoehto.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että osatuloutuksesta olisi selkeästi hyötyä lyhentämään 

tappiollista alkuvuotta syys–lokakuulta useilla kuukausilla. Täysin varmaa ajan-

kohtaa, jolloin liiketappio olisi muuttunut liikevoitoksi eri osatuloutusmenetelmil-

lä, ei tutkimus pystynyt kertomaan, sillä laskelmissa kustannuksista ei ollut lasket-

tu mukaan välillisiä kustannuksia, joita olisi tarvittu tarkkojen laskelmien tekemi-

seksi. Osatuloutusmenetelmistä aikaisimmin tilikausi olisi kuitenkin kääntynyt 

voitolliseksi osatuloutuksella projektin vaiheiden mukaan; voitolliset kuukaudet 

olisivat alkaneet huhti–toukokuun vaiheilla. Osatuloutus valmiusasteen perusteel-

la olisi myös lyhentänyt tappiollista alkuvuotta, mutta kuitenkin vain muutamalla 
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kuukaudella; liiketappion kääntyessä voitolliseksi heinä–elokuun vaiheilla. Tulou-

tustavoissa oli siis huomattavissa eroa. Selvitettävänä seuraavaksi onkin, kumpi 

osatuloutustavoista sopisi paremmin Jucatin projektiliiketoimintaan.  

Tuloutustapojen ero johtuu useasta syystä. Suurin syy on se, että kulujen kertymi-

nen projektin elinkaaren aikana vaikuttaa osatuloutusmenetelmiin eri tavalla. Osa-

tuloutus vaiheiden perusteella tulouttaa aina sen määrän, mitä tietyssä vaiheessa 

on etukäteen sovittu tuloutuvan, kun taas osatuloutus valmiusasteen perusteella on 

aina riippuvainen projekteille kertyneistä kuluista suhteessa kokonaiskuluihin. 

Tutkimukseen kuuluneissa projekteissa kulujen syntyminen painottui enimmäk-

seen projektin loppuihin, joten osatuloutuksessa valmiusasteen perusteella tuotot-

kin olisivat syntyneet kulujen kanssa samassa suhteessa projektin loppupuolella. 

Jos "osatuloutuksessa valmiusasteen perusteella" kustannuksia olisi kertynyt pro-

sentuaalisesti projektin kokonaiskustannuksista yhtä paljon kuin "osatuloutuksessa 

projektin vaiheiden perusteella" sovituissa vaiheissa aiottaisiin prosentuaalisesti 

tulouttaa, niin osatuloutusmenetelmät tulouttaisivat silloin projektin tuottoja sa-

massa tahdissa toisiinsa nähden. Nyt kun projekteja tuloutettiin selvästi enemmän 

heinä- ja joulukuun välisenä aikana kuin tammi- ja kesäkuun välisenä aikana, ja 

kun pitkät ja myynniltään suurimmat projektit, joissa kulut painottuvat projektin 

elinkaaren loppupuolelle, valmistuivat loppuvuoden aikana, näiden seikkojen pe-

rusteella osatuloutusmenetelmille syntyi selkeä ero.  

Kumpi osatuloutustapa olisi sitten paras mahdollinen Jucatin kannalta, vai onko 

kumpikaan? Tämä riippuu tulevaisuudessa siitä, että miten lähitulevaisuudessa 

projektiliiketoiminta kehittyy. Osatuloutuksen käyttöönottaminen on suhteellisen 

suuri päätös, sillä kaikki projektit, jotka ulottuvat vähintään kahdelle eri kuukau-

delle on silloin tuloutettava osatuloutuksella, eikä osatuloutuksesta takaisin luovu-

tukseen perustuvaan tuloutukseen ilman suurempia perusteluja onnistu. Osatulou-

tuksessa on huomioitava, että projektin kesto voi olla 20 päivää, mutta jos se ulot-

tuu kahdelle eri kuukaudelle, se on silloin osatuloutettava, jos sille on kertynyt 

kuluja tai ohittanut tuloutusvaiheen. Mikäli projektien vuosittainen kappalemäärä 

pysyy nykyisellään tai vielä lisääntyy ja keskimääräinen kesto ei tulevaisuudessa 

tästä enää kasva, suosittelisin pysymään luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa, 
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mutta kirjaamaan jatkossa kaikki mahdolliset välilliset kustannukset KET:oon 

mukaan, koska sillä on suuri merkitys käyttökatteen oikaisijana. Lisäksi osatulou-

tus tuo taloushallinnollisesti kuitenkin yritykselle lisätöitä ja siten myös lisäkus-

tannuksia. Mutta mikäli myytävien projektien lukumäärä tulevaisuudessa vähenee 

ja keskimääräinen kesto pitenee, silloin voin suositella yritystä vakavasti harkit-

semaan osatuloutuksen käyttöönottamista, sillä silloin myyntitilauksien pilkko-

mista ei tarvitsisi jatkaa ja tulot jakautuisivat varmuudella tasaisemmin. Jos tule-

vaisuudessa projektien luovutus jakautuu yhtä epätasaisesti kuin vuonna 2011 ja 

kustannukset jatkossakin syntyvät projektien loppuvaiheessa, suosittelisin vaihei-

siin perustuvaa osatuloutusta. Mutta mikäli projektien luovutus muuttuu tulevai-

suudessa tasaisesti ympäri vuoden tapahtuvaksi ja kulujen kertyminen jostakin 

syystä aikaistuu, silloin on syytä harkita myöskin valmiusasteeseen perustuvaa 

osatuloutusta, jos sen kokee turvallisemmaksi ratkaisuksi. 

Jucat Oy:llä on tällä hetkellä laskutusaikataulu yleisesti ottaen sellainen, että 30 % 

laskutetaan ennakkona ja jäljelle jäävä 70 % projektin valmistuttua loppulaskuna. 

Yrityksessä on koettu, että kyseinen laskutusaikataulu ei ole paras mahdollinen. 

30 %:n ennakko kattaa kyllä suunnitteluvaiheen kustannukset ja ylikin, mutta se ei 

riitä millään kattamaan valmistusvaiheessa syntyviä suuria materiaalikustannuk-

sia. Ryhdyttäessä tarkemmin tutkimaan projektille syntyviä kulujen suuruutta ja 

niiden ajankohtaa, tutkimusosuus vahvisti ongelmana olleen asian. Tutkimuksessa 

mukana olleissa vuoden 2011 projekteissa suunnitteluvaiheessa syntyi kustannuk-

sia kokonaiskustannuksista noin 14 %. Kun siihen lasketaan kohtalaisesti välillisiä 

kustannuksia mukaan, niin 30 %:n ennakko riittää varmasti kattamaan suunnitte-

luvaiheen, mutta valmistusvaiheeseen siitä jää pieni osa, mikä kasvattaa projektin 

taloudellista riskiä varsinkin kustannuksiltaan isommissa projekteissa. 

Kun olemassa olevalle laskutusaikataululle lähdettiin hakemaan vaihtoehtoa, 

avainasemassa oli laskutuksen tasaisuus. Neljä samansuuruista laskua on toden-

näköisesti helpompi myydä asiakkaalle ajatuksena kuin esimerkiksi suuri ensim-

mäinen tai keskimmäinen ennakko, esimerkiksi laskutussuhde 20 % – 60 % – 20 

%. Mainitussa suhteessa asiakas olisi maksanut ennakkoon 80 % ja 60 % ennakon 

maksaminen voi olla kerralla vaikea monelle suorittaa. Niinpä ratkaisuksi päätet-
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tiin 25 %:n laskutus neljä kertaa. Ensimmäinen sijoittuisi asiakkaan tilausvahvis-

tuksen yhteyteen, toinen 25 % suunnittelun valmistuttua, kolmas 25 % valmistuk-

sen puolivälin paikkeilla ja loput 25 % projektin valmistuttua. Tässä tapauksessa 

asiakas olisi maksanut ennakkoon 75 % koko hinnasta ja valmistusvaiheen alussa 

50 % olemassa olevan 30 % sijasta. Lyhyemmille projekteille neljän laskun lasku-

tusmallia voi olla hankalaa/ei ole järkevää soveltaa lyhyiden laskutusvälien vuok-

si, joten niissä laskuja joudutaan yhdistelemään, esimerkiksi suhteeseen 50 % – 50 

%, missä ensimmäinen laskuttaminen tapahtuisi suunnittelun valmistuttua ja jäl-

kimmäinen projektin valmistuttua. Toinen vaihtoehto voisi olla 25 % – 25 % – 50 

%, joista ensimmäinen olisi vahvistuksen yhteydessä, toinen suunnittelun valmis-

tuttua ja loput projektin valmistuttua. Olennaisinta laskutusaikatauluissa olisi se, 

että valmistusvaiheen alussa asiakkaalta olisi saatu suurimpia kustannuseriä varten 

riittävästi maksuja kattamaan niitä.  

Tutkimuksen mukaan 30 – 70 laskutussuhde toi mukanaan tutkimuksessa olleiden 

projektien osalta negatiivisia kuukausia kassavirran suhteen varsinkin, jos mukaan 

lasketaan vielä projektien välillisiä kustannuksia, mikä käytännössä tarkoittaa, että 

projekteihin on jouduttu hakemaan rahoitusta rahoituslaitoksilta. Mikäli tutkimuk-

sessa olleet projektit olisi laskutettu neljällä 25 % maksuerällä, niin kassavirta 

olisi ollut tasainen läpi vuoden ilman, että asiakas olisi kuitenkaan rahoittanut 

yrityksen muuta toimintaa. Samalla myöskin korollisen vieraan pääoman tarve 

olisi ollut pienempi ja erityisesti taloudelliset riskit paljon pienemmät. 

6.3 Edut ja haitat siirryttäessä toiseen tuloutustapaan ja laskutusaikatauluun 

Oli kyse sitten yleisistä toimintatavoista tai kirjanpidollisista muutoksista, muu-

tokset tuovat mukanaan sekä etuja että haittoja. Olennaista on, että muutoksen 

tuoma etu on suurempi kuin mitä haittaa se saattaa aiheuttaa. Osatuloutus, riippu-

matta siitä, millä tavalla se toteutetaan, mahdollistaa tuottojen tasaisemman ker-

tymisen tilikauden aikana verrattuna luovutukseen perustuvaan tuloutukseen, mitä 

voidaan pitää suurena muutoksen tuomana etuna caseyrityksen kannalta. Tasainen 

tuloutus mahdollistaa paremman ennustettavuuden tilikauden lopullisesta tulok-

sesta. Tasainen tuloutus ja ennustettavuus auttavat huomattavasti muun muassa 

ennakkoverojen määrittämisessä, kun vuoden lopullinen liikevoitto on paremmin 
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tiedossa. Osatuloutuksen etuna on kaiken kaikkiaan kirjanpidollisten "yllätysten" 

mahdollisuuksien vähentyminen. Osatuloutuksen tuomina haittoina voidaan pitää 

työmäärän lisääntyminen suhteellisesti paljon pienikokoisessa yrityksessä entistä 

tarkemman seurannan vuoksi sekä (varauksin) myynnin alv-velan aikaistuminen. 

Työmäärän lisääntyminen myös mahdollistaa virheiden tekemisen mahdollisuu-

den kasvamisen varsinkin, jos yrityksellä on useita yhtäaikaisia hyvin erilaisia ja 

eripituisia projekteja menossa. Lyhyillä/pienillä projekteilla haitat ovat useasti 

suurempia kuin edut, mutta haitat pienenevät ja edut kasvavat merkittävästi, mitä 

suuremmista projekteista on kyse.  

Mikäli Jucat Oy saisi ajettua uuden vaihtoehtoisen laskutusmallin läpi, se toisi 

mukanaan etuja sekä toimittajalle että asiakkaalle. Ensimmäinen etu olisi se, että 

projektin kokonaiskustannukset olisivat pienemmät, johtuen pienemmistä rahoi-

tuskustannuksista. Parhaimmillaan Jucatille ei kertyisi korkokustannuksia vieraas-

ta pääomasta, jos projektin rahoitus tulisikin suoraan asiakkaan kautta. Säästyneet 

rahoituskustannukset voitaisiin hyvittää projektin hinnassa, mikä vastaavasti olisi 

asiakkaan etu. Tasainen maksuaikataulu vähentäisi projektin taloudellisia riskejä; 

luottoriskiä myyntisaamisten muodossa ja likviditeettiriskiä. Projekti voitaisiin 

tarvittaessa keskeyttää, jos kävisi ilmi, että asiakkaalla ei olisikaan rahaa maksaa 

sitä. Kun Jucatin likviditeetti paranisi, yritys voisi käyttää mahdollisia kassa-

alennuksia projektin hankinnoissa ja tehdä sitä kautta säästöjä. Ennakkomaksujen 

tuoma etu Jucatin kannalta olisi myös se, että asiakas "joutuisi" olemaan entistä 

kiinnostuneempi projektin etenemisestä ja ottamaan siihen kantaa, kun sen rahat 

olisivat siinä jo kiinni. Laskutusaikataulun tuoma haitta voi olla se, että se saattaa 

pelästyttää asiakkaan, jopa niin pahasti, että kauppa jää toteuttamatta.  

6.4 Muutosprosessi osatuloutukseen siirtymisessä 

Mikäli Jucat päättäisi ottaa käyttöön osatuloutuksen, se vaatisi tuloutuksen muut-

tamisen lisäksi muutamien käytäntöjen muuttamista ja projektikustannuslasken-

nan kehittämistä. Ensimmäisenä tulisi tutkia, mitä mahdollisia välillisiä kustan-

nuksia projektien kuluihin voitaisiin suoraan kirjata, sillä Kirjanpitolautakunnan 

suosituksen mukaan ne tulisi kohdistaa projektille erilliskatteen ennustettavuuden 

vuoksi. Kustannusten kirjaaminen tulisi muuttaa mahdollisimman etupainotteisek-
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si, minkä avulla projektin kokonaiskustannusarvio olisi päivitetty varhaisessa vai-

heessa todelliseen tilaansa. Kun kokonaiskustannusarvio olisi aina ajan tasalla, 

valmiusasteen perusteella osatuloutettavien projektien kuukausittaiset tulokirjauk-

set olisivat aina varmasti oikein. Vaikka muutosprosessi ei hyvän Jucatin alkuti-

lanteen vuoksi olisikaan kovin hankala, suosittelisin heille KET:n ja luovutukseen 

perustuvan tuloutuksen käyttämistä vielä ainakin parin vuoden ajan kirjaten kes-

keneräisille projekteille kaikki mahdolliset välilliset kustannukset, jotta tiedot ja 

kokemus kustannusten kertymisestä olisivat riittävällä tasolla.  

6.5 Arviointi onnistumisesta ja tuloksista 

Kaiken kaikkiaan tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, vaikka saatavilla ei ollut 

kaikkia mahdollisia tietoja. Tutkimus antoi riittävän kuvan siitä, mitä kirjanpidol-

lisia ongelmia vuonna 2011 oli ja mitä muutoksia mahdolliset vaihtoehtoiset toi-

mintatavat olisivat tulouttamisessa ja laskutusaikataulussa tuoneet mukanaan. 

Kaikki halutut asiat saatiin selvitettyä. Tuloksia ei voitu verrata mihinkään aikai-

sempaan, sillä kyseisiä asioita tarkasteltiin yrityksen kannalta tarkemmin nyt en-

simmäistä kertaa laajemmassa skaalassa. Tuloksien piti siksi antaa informatiivi-

nen kuva vaihtoehtoisista toimintatavoista, ja uskoisin, että ne saavat Jucatin miet-

timään, ovatko heidän toimintatapansa tällä hetkellä parhaita mahdollisia tutki-

muksessa selvitettyihin asioihin liittyen.  Vaikka kyse onkin yrityksen sisäisistä 

talousasioista, tulokset voidaan esittää julkisesti, kun ne pystyttään esittämään 

suhdelukuina. Tämä edesauttaa sitä, että tutkimuksen tuloksista saataisi olla hyö-

tyä muillekin kuin Jucatille, jotka pähkäilevät samantyyppisten kirjanpidollisten 

ongelmien kanssa. 

Tutkimus pystyttiin tekemään olemassa olevan vähäisen materiaalin vuoksi vain 

yhden vuoden aikajaksolle. Jatkotutkimusaiheena tutkimus voitaisiin ehdottomasti 

toistaa tulevina vuosina toisen vuoden materiaaleista, ja tehdä vertailu tämän tut-

kimuksen tuloksiin varmemman kuvan saavuttamiseksi. 
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LIITE 1.  1(1) 

SELITYKSIÄ OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYILLE TERMEILLE 

Erilliskate = Liikevaihdon ja sitä vastaavien kulujen erotus 

EVL = Elinkeinoverolaki 

KET = Keskeneräinen tuotanto, tarkoittaa tuotannossa olevia töitä, joihin on sitou-

tunut materiaalia ja työtä. Projektissa syntyneet välittömät ja osa välillisistä kus-

tannuksista kirjataan KET:oon (tase-eräksi), joka aktivoidaan kuluksi tuotannon 

tuloutuksen yhteydessä. 

Kiinteä kustannus = Välillinen kustannus = Yleiskustannus, projektin tukiraken-

teista aiheutuvia kuluja. Yleiskustannuksia ovat esimerkiksi hallinto, sihteeripal-

velut, rakennuksen hoito, toimistotarvikkeet, siivous, posti, puhelin, lämmitys, 

sähkö, terveyspalvelut, koulutus ja vakuutukset.  

KPA = Kirjanpitoasetus 

KPL = Kirjanpitolaki 

Katetuotto = Myyntitulon ja muuttuvien sekä kiinteiden kulujen erotus 

Kustannuslaji = kustannusten laadun mukainen ryhmittelyperuste. Esimerkiksi 

palkkakustannukset, ainekustannukset ja pääomakustannukset. 

Likviditeetti = yrityksen lyhytaikainen maksuvalmius tai maksukyky. 

Muuttuva kustannus = Välitön kustannus = voidaan periaatteessa laskea kaikki 

kulut, jotka ovat syntyneet projektin aikana ja jotka ovat välttämättömiä projektin 

toteuttamiselle 

Pakollinen varaus = Taseeseen tehtävä, tulokseen kirjattuja todennäköisiä menoja 

ja menetyksiä vastaan tehty varaus (menovaraus), joka puretaan menojen ja mene-

tysten lopullisesti varmistuttua. 

Projekti = Hanke = Lopputuloksena syntyvä tuote 

Pääkirja = listaus, joka näyttää kaikki tilit tilikartasta ja ne tositteet, jotka on kir-

jattu kullekin tilille aikajärjestyksessä vanhimmat tapahtumat ensimmäiseksi. 

Tase = yhteenveto yrityksen omaisuuden ja velkojen arvosta tiettynä ajankohtana. 

Tuloslaskelma = yhteenveto yrityksen tuloista ja menoista tilikauden aikana 

 


