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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yksittäisten asiakastoimitusten eli toimitusprojektien kokonaiskustannuksia case-yrityksessä. Pääkysymyksenä oli selvittää toimintolaskennan soveltuvuutta toimitusprojektien kustannusten laskentaan. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa on käytetty kvalitatiivisen
tutkimuksen menetelmiä. Itse laskenta suoritettiin toimintolaskennan avulla.
Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu kahdesta pääluvusta: johdon laskentatoimesta
sekä toimintolaskennasta. Johdon laskentatoimen luvussa käsitellään laskentatoimea, projektilaskentaa, taloushallinnon järjestelmiä sekä kustannuslaskentaa.
Toimintolaskennan luvussa käsitellään toimintolaskennan taustaa, peruskäsitteitä,
itse laskennan suorittamista ja sen hyödyntämistä sekä toimintojohtamista.
Empiirinen osio alkaa case-yrityksen esittelyllä ja yrityksen kustannuslaskennan
sen hetkisen tilanteen läpikäymisellä. Tutkimusaineisto saatiin case-yrityksen
henkilöstöä haastattelemalla sekä opinnäytteen tekijän omista kokemuksista työskennelleessään yrityksessä. Laskentaan saadut tiedot kerättiin yrityksen kirjanpidosta ajalta 1.1.–30.6.2014 sekä henkilöstön omista ajankäytön arvioinneista.
Työn tuloksena luotiin Excel-pohjainen malli, jonka avulla case-yritys kykenee
hahmottamaan paremmin toimitusprojektiensa kokonaiskustannuksia. Saatujen
tulosten perusteella voidaan todeta, että luodun mallin pohjalta saadaan selvitettyä
suuntaa antavat kokonaiskustannukset yksittäisiltä toimitusprojekteilta. Tarkemmat tulokset vaatisivat tarkempaa ajankäytön seurantaa case-yrityksessä. Toimintolaskenta antaa kuitenkin monipuolista informaatiota yrityksen kustannusrakenteesta.
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ABSTRACT

In this thesis was explored what kind of costs single customer deliveries, in other
words, the costs that delivery projects cause to the case-company. The main question was to find out whether activity-based costing was a good way for the casecompany to calculate the costs of single delivery projects. The thesis was accomplished by a case research study which used the methods of qualitative research.
The calculation part was accomplished by using activity-based costing.
The theoretical part of this thesis consists of two main chapters: managerial accounting and activity-based costing. The managerial accounting part discusses
managerial accounting, project accounting, the financial management systems of
companies and cost accounting. The chapter on activity-based costing discusses
the background of activity-based costing, basic terms, the actual accounting and
its utilization and activity-based management.
The empirical part starts by presenting the case-company and its present cost accounting. The research material was obtained by interviewing the personnel of the
company and from the writer’s own experiences when she was working in the
company. The material for the calculation part was obtained from the company’s
accounting between 1 January-30 June 2014 and the personnel’s own estimates of
their time use.
The goal of this thesis was to make an Excel-based model to the case-company
which it could use to understand better the total costs of delivery projects. The
results show that the created Excel-based model gives approximate total costs of
the single delivery projects. More exact results would require more precise measurement of time use in the case-company. Activity-based costing gives diverse of
the company’s activities and their costs.
Key words: activity-based costing, cost accounting, project, project accounting,
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1

JOHDANTO

Yritykset pyrkivät liiketoiminnassaan kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Kannattavana yrityksenä voidaan pitää sellaista, jonka tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset. Kustannukset syntyvät yrityksen ostamista tuotannontekijöistä, mistä voidaan päätellä, että yritys voi vaikuttaa kannattavuuteensa kustannustensa kautta.
(Vilkkumaa 2005, 11, 73.) Kustannuksia tarkastellaan erilaisten kustannuslaskelmien avulla, joiden tarkoituksena on selvittää esimerkiksi jonkin tuotteen, palvelun tai asiakkaan kustannukset. Näiden tarkoituksena on tukea johtoa päätöstenteossa. Kustannukset pyritään jakamaan mahdollisimman oikein perustein laskettavissa oleville kohteille. Kustannusten jakaminen onkin yksi laskelmien haastavin
vaihe. (Alhola & Lauslahti 2003, 185.)
Toimintolaskenta on yksi kustannuslaskentamenetelmä, joka kehitettiin kohdistamaan välilliset kustannukset oikeudenmukaisemmin. Kustannuslaskennan lisäksi
toimintolaskennasta on mahdollista saada monipuolisesti tietoa toiminnan kehittämiseksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 143–144.)
Niemisen (2010) opinnäytetyön johtopäätöksessä todetaan, että toimintolaskenta
on perinteistä kustannuslaskentaa parempi vaihtoehto kohdeyritykselle juuri kustannusten oikeudenmukaisemman kohdistuksen vuoksi. Lisäksi toimintolaskennan
hyviksi puoliksi mainitaan helppokäyttöisyys, oikeudenmukaisempi hinnoittelu
sekä yrityksen kustannusrakenteen selviäminen.
Adler (2010) on selvittänyt opinnäytetyössään toimintolaskennan sopimista projektiympäristöön ja toteaa johtopäätöksessään, että toimintolaskennan käyttöönotto on oma investointinsa. Tulokset ovat kuitenkin niin tarkkoja, että pidemmällä
aikavälillä niiden on nähty parantavan yrityksen kannattavuutta sekä kilpailukykyä.
Myös Pohjus (2010) toteaa opinnäytetyönsä lopussa, että toimintolaskennan avulla yritys kykenee järkeistämään ja tehostamaan toimintaansa. Toimintolaskenta ei
hänen mukaansa anna absoluuttista totuutta, mutta sen on oltava riittävän tarkka,
jotta siitä on apua johdolle. Koko projektin toteutus antaa yritykselle arvokasta
tietoa sen toimintatavoista sekä siitä, mistä kustannukset oikeasti syntyvät.
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1.1

Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toimintolaskennan avulla case-yrityksen
asiakastoimitusten eli toimitusprojektien todelliset kustannukset. Laskennan esimerkeiksi otetaan kaksi ennen opinnäytetyön aloittamista tapahtunutta toimitusta.
Asiakastoimituksella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä kassajärjestelmätoimitusta. Asiakastoimitukset ovat case-yrityksessä usein paljonkin toisistaan poikkeavia,
joten mitään keskimääräisiä lukuja ei voida laskea. Jokainen toimitus onkin oma
erilainen projektinsa. Työn taustalla on case-yrityksen kiinnostus toimitusprojektien todellisista kustannuksista. Yrityksellä ei ole ollut aiemmin käytössään kustannuslaskentamallia, eikä työn todellisia kustannuksia ole näin ollen ennen laskettu.
Pääkysymys:
-

Voidaanko toimintolaskennan avulla selvittää case-yrityksen toimitusprojektien todelliset kustannukset?

Alakysymykset:
-

Mistä toiminnoista case-yrityksen toimitusprojekti koostuu?

-

Mitkä toiminnot aiheuttavat eniten kustannuksia?

-

Millä kohdistimilla kustannukset saadaan kohdistettua oikeudenmukaisimmin?

Työn tuloksena luodaan malli todellisten kustannusten laskemiseksi yksittäisissä
projekteissa. Mallin avulla yrityksen on helpompi hahmottaa toimitusprojektien
toimintoja ja millaisia kustannuksia ne aiheuttavat. Toimitusprojektin päätyttyä
mallipohjan avulla saadaan laskettua toimituksen todelliset kustannukset. Malli
auttaa myös selkeyttämään yrityksen prosesseja ja kaikkia niitä toimintoja, joita
toimitusta tehdessä tulee ja mahdollisesti myös kehittämään niitä.

1.2

Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta

Tutkimus on toteutettu tapaus- eli case-tutkimuksena, jossa on käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Case-tutkimuksessa tutkitaan tiettyä ilmiötä, ta-
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pahtumaa tai käytäntöä, missä voidaan käyttää niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä tutkimuksesta riippuen. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi ihmisryhmä tai tietty tapahtuma, jota tutkitaan todellisissa, luonnollisissa
tilanteissa. Tietoa pyritään keräämään monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. (Viitaniemi 2005.) Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus kuvaa ja tutkii todellista
elämää kokonaisvaltaisesti. Tietoa kerätään haastattelemalla ja keskustelemalla
ihmisten kanssa. Tällaisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma voi muuttua paljonkin tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157–160.)
Empiirisen osion aineistoa on hankittu yrityksen toimitusjohtajan ja työntekijän
keskustelujen pohjalta sekä tämän opinnäytteen tekijän omakohtaisista kokemuksista työskennellessään yrityksessä. Case-yritys on työn tekohetkellä kahden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen ihmisen organisaatio. Toiminnot ovat helpommin löydettävissä kuin isommissa yrityksissä, sillä organisaation muodostaa vain
muutama henkilö. Opinnäytetyön tekijän reilun puolen vuoden omakohtaisten
kokemusten kautta aineiston hankintaa varten ei ole tarvinnut tehdä niin yksityiskohtaisia haastatteluja kuin jos laskentamallin tekijä olisi tullut organisaation ulkopuolelta.

1.3

Työn rakenne

Opinnäytetyö alkaa kuvion 1 mukaisesti teoriaosuudella, jossa määritellään mitä
laskentatoimi on ja mitä se tuottaa yritykselle. Tämän jälkeen käsitellään johdon
laskentatoimen osa-alueita, projektilaskentaa sekä yrityksen järjestelmiä. Luvun
viimeisessä osassa käydään läpi kustannuslaskentaa, josta päästään seuraavaan
lukuun, eli toimintolaskentaan, joka on teoriaosuuden pääaihe. Aihe käydään läpi
yksityiskohtaisesti toimintolaskennan historialla, peruskäsitteillä, miten laskenta
käytännössä toteutetaan ja miten johto voi käyttää tietoja hyväksi. Luvun lopuksi
esitellään toimintolaskennan pohjalta syntyneen aikaperusteisen toimintolaskennan teoria.
Case-osio alkaa yritysesittelyllä. Alussa hahmotetaan yrityksen nykytilaa, minkä
jälkeen siirrytään itse laskennan toteuttamiseen. Työssä käydään läpi miten ja mistä tietoa kerättiin, miten laskenta toteutettiin ja miten näistä tiedoista päästiin lop-

4

putulokseen. Case-osion lopussa esitellään tietojen pohjalta luotu mallipohja ja
esitellään johtopäätökset, jotka laskennan avulla saatiin.

• Johdon
laskentatoimi
• Toimintolaskenta

Case
• Yritysesittely
• Tutkimuksen
toteutus
• Johtopäätökset

Teoria

• Luotettavuuden
arviointi
• Jatkotutkimukset

Yhteenveto

KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne
Opinnäytetyön viimeinen luku on yhteenveto. Tämä luku kattaa koko työn yhteenvedon. Luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään mahdollisia
jatkotutkimusaiheita.
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2

JOHDON LASKENTATOIMI

Laskentatoimi on kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kerätä informaatiota ja
tuottaa johdolle päätöksentekoa tukevia laskelmia ja raportteja. Laskentatoimen
tuottama tieto kertoo yrityksen toiminnasta ja kehittymisestä sen eri sidosryhmille
kuten omistajille, työntekijöille, rahoittajille ja toimittajille. (Suomala, Manninen
& Lyly-Yrjänäinen 2011, 9.)

2.1

Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi

Laskentatoimi jaetaan kahteen osaan: ulkoiseen laskentatoimeen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (puhutaan myös yleisestä laskentatoimesta)
kerää tietonsa kirjanpidosta, jonka tärkein dokumentti on tilinpäätös. Nimensä
mukaisesti ulkoisen laskentatoimen tiedot ovat merkityksellisiä useille yrityksen
ulkopuolisille sidosryhmille. Velvoite ulkoiseen laskentatoimeen tuleekin lainsäädännöstä ja raporttien vaatimukset kirjanpitolainsäädännöstä. (Neilimo ym. 2005,
13.)
Sisäinen eli johdon laskentatoimi (puhutaan myös operatiivisesta laskentatoimesta) on johdon päätöksentekoa tukevaa laskentaa. Laskelmia ja raportteja ei ole
sidottu lakeihin tai säädöksiin, vaan yritys saa itse päättää, mitä ja miten se haluaa
laskelmia tehdä. Laskelmia voidaan tehdä niin tuotteesta, palvelusta, asiakkaasta
kuin projektista tai investoinnista (Suomala ym. 2011, 10.) Taulukko 1 havainnollistaa ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen eroja.
TAULUKKO 1. Laskentatoimen pääalueiden vertailua (Suomala ym. 2011, 10)

Olemassaolon peruste

Keskeiset tuotokset

Johdon laskentatoimi

Ulkoinen laskentatoimi

Päätöksenteon tukeminen,

Lakisääteinen velvoite (mm.

käytännön hyödyllisyys

kirjanpitolaki ja –asetus)

Erilaiset kustannus- ja kannat-

Kirjanpito, tuloslaskelma ja

tavuustarkastelut, mittarit ja

tase

mittaristot
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Asiakas

Yrityksen päätöksentekijät

Yrityksen päätöksentekijät ja
ulkoiset sidosryhmät

Laskennan pääköhteet

Resursointi

Aikasuuntautuminen

Mikä tahansa, usein tuote tai

Juridinen yrityskokonaisuus

asiakas, tietty projekti

(entiteetti)

Nimetyt henkilöt ja monet

Nimetyt henkilöt, täsmälliset

omaan toimeensa liittyen

vastuut

Tulevaisuus (mitä voisi tapah-

Päättynyt kausi eli menneisyys

tua), nykyisyys (missä ollaan

ja nykyhetki

nyt) ja menneisyys (mitä on
tapahtunut)

Keskeinen tietolähde

Kirjanpito, yrityksen toimin-

Kirjanpidon osalta tositteet

nanohjausjärjestelmä, asiakas-

liiketapahtumista, tuloksen-

tietojärjestelmä

laskennan osalta kirjanpito

Laskentatoimella on kaksi päätehtävää, jotka ovat tiedon rekisteröinti ja tiedon
hyväksikäyttö (Taulukko 2). Tietoa rekisteröitäessä informaatiota kerätään monipuolisesti ja mahdollisimman laajasti. Jotta yritys kykenee käyttämään laskentatoimen tietoja hyväksi, tulee niiden perustua yrityksen strategiaan. (Vilkkumaa
2005, 49.)
TAULUKKO 2. Yrityksen laskelmat (Alhola ym. 2003, 30)
Rekisteröintitehtävä

Hyväksikäyttötehtävä

Liikekirjanpito

ULKOINEN LASKENTATOIMI

Kustannuslaskenta

- Informointilaskelmat

Palkkalaskenta

SISÄINEN LASKENTATOIMI

Varastokirjanpito

- Suunnittelulaskelmat

Käyttöomaisuuskirjanpito

- Tarkkailulaskelmat

Muut tietojenkeruujärjestelmät

- Informointilaskelmat
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Tietoa saadaan pääosin liikekirjanpidosta, joka rekisteröi yrityksen tulot, menot
sekä rahoitustapahtumat. Tämän lisäksi tietoa saadaan muun muassa palkkalaskennasta, josta saadaan kerättyä henkilökunnan työmäärät ja työstä maksetut korvaukset. Varastokirjanpidosta saadaan tietoon, kuinka paljon ainesvarastoon on
saapunut tavaraa ja paljonko sieltä on siirtynyt eteenpäin tuotantoon. Näiden kerättyjen tietojen pohjalta tehdään laskelmia erilaisiin tarkoituksiin. (Jyrkkiö &
Riistama 2008, 23–24.) Kuten tässä luvussa aiemmin mainittiin, ulkoisen laskentatoimen laskelmat on velvoitettu tekemään laissa. Tällaisia laskelmia tilinpäätöksen lisäksi ovat esimerkiksi arvonlisäverolaskelmat ja palkkalaskelmat ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista, jotka toimitetaan verottajalle (Alhola ym.
2003, 30).

KUVIO 2. Yrityksen reaali- ja rahaprosessi (Vierros 2009)
Kuvion 2 mukaisesti laskentatoimi kerää tietoa yrityksen reaali- ja rahaprosesseista (Alhola, ym. 2003, 27). Kuviossa 2 katkoviivan yläosa kuvastaa reaaliprosessia,
jolla tarkoitetaan jonkin tuotannontekijän (raaka-aineen) hankintaa, sen tuottamista valmiiksi suoritteeksi (tuotteeksi) ja myyntiä edelleen suoritemarkkinoille. Kirjanpitoon tämä kirjataan suoriteperusteisesti; tuotannontekijän hankinta menona ja
suoritteen myynti tulona. Kuviossa 2 katkoviivan alaosa taas kuvastaa rahaproses-
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sia, joka tarkoittaa yrityksen taloudellista toimintaa. Kun suorite myydään, asiakas
maksaa tästä yritykselle kassaan rahaa, josta yritys saa kassatuloja. Ennen asiakkaan ostohetkeä yritys on vastaavasti maksanut kassamenoina suoritteen valmistuksesta ja tuotannontekijöistä aiheutuvat kulut. Kassamenojen ennenaikaisuus
ennen kassatuloja aiheuttaa osaltaan sen, että yritys joutuu hankkimaan menojen
kattamiseen rahoitusta maksukyvyn turvaamiseksi. (Neilimo ym. 2005, 18.)
Laskentatoimen merkitys yrityksen organisaatiossa on suuri, sillä ilman sitä yrityksen johto ei tietäisi mikä yrityksessä on kannattavaa ja mikä vähemmän kannattavaa tai tuottaako jokin tuote tappiota. Johdon laskentatoimi antaa päätöstä
tukevia laskelmia esimerkiksi siitä, kannattaako jokin investointi aloittaa. (Alhola
ym. 2003, 27.) Laskelmat voidaan jaotella seitsemään kategoriaan, jotka jaotellaan
eri käyttötarkoitusten mukaisesti.
TAULUKKO 3. Johdon laskentatoimen laskelmat (Vilkkumaa 2005, 54)
Käyttötarkoitus

Nimike

strategian kehittäminen

strategialaskelma

vaihtoehtolaskelma

Sisäinen
laskenta-

Auttaa
strategian kehittämistä
valintaa

ennakointilaskelma
suunnittelu
tavoitelaskelma
toiminnan ohjaamista

toimi

valvonta

tarkkailulaskelma
ympäristöön vaikuttamista

tiedottaminen

tiedonjakamislaskelma

tuloksen jakaminen

tuloksenjakolaskelma

tilastointia
tuloksen jakamista

Seitsemästä laskelmasta taulukon 3 mukaisesti ensimmäisenä ovat strategialaskelmat, jotka auttavat kehittämään ja rakentamaan yrityksen strategiaa. Tällaisia
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voivat olla esimerkiksi tuotteita, palveluita, asiakkaita ja kilpailuetua käsittelevät
laskelmat. (Vilkkumaa 2005, 54.)
Yrityksen suunnitteluun käytettäviä laskelmia ovat vaihtoehtolaskelmat, ennakointilaskelmat ja tavoitelaskelmat. Vaihtoehtolaskelmat auttavat valinnan tekemisessä. Laskelmat kertovat eri valintojen taloudellisista vaikutuksista, kuten mitä
tuotetta kannattaa alkaa myymään. Ennakointilaskelmia käytetään, kun yritys tekee jonkin strategisen tavoitteen. Laskelmat auttavat ennakoimaan ja myös hälyttämään, mikäli ennakoitu suunnitelma näyttää voimakasta poikkeamaa. Tavoitelaskelmien avulla yritys asettaa itselleen tavoitteita, jotka auttavat ohjaamaan käytännön toimintaa ja tekemistä. Budjetti on yksi hyvä esimerkki tavoitelaskelmasta.
(Vilkkumaa 2005, 55.)
Tarkkailulaskelmien tarkoitus on seurata tavoitteiden onnistumista. Ennalta asetettuja tavoitteita verrataan saavutettuihin tuloksiin. Nämä laskelmat näyttävät ja
opettavat yritykselle millainen toiminta johtaa hyvään ja millainen toiminta huonoon tulokseen. (Vilkkumaa 2005, 55–56.)
Yrityksen sisäiseen tiedottamiseen käytettäviä laskelmia ovat tiedonjakamislaskelmat. Ne antavat tietoa yrityksen henkilöstölle esimerkiksi toiminnasta ja saavutuksista. (Vilkkumaa 2005, 56.)
Tuloksenjakolaskelmia käytetään hyväksi esimerkiksi silloin, kun yrityksessä on
käytössä tulokseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Laskelma on pohjana tuloksen jakamiselle. (Vilkkumaa 2005, 56.) Laskentatoimi tuottaa siis niin rahamääräisiä kuin ei-rahamääräisiä raportteja ja laskelmia, jotka auttavat johtoa päätöksenteossa (Pellinen 2006, 17).

2.2

Projektilaskenta

Projekti on kokonaisuus, jolla on jokin tietty aikataulu ja selkeät tavoitteet. Projektit ovat aina erilaisia ja niitä varten määritellään omat resurssit kuten työvoima.
(Silfverberg 2007, 21.) Kaikille projekteille yhteisiä tekijöitä ovat selkeä tavoite ja
aikataulu, rajalliset taloudelliset resurssit, jokin taustalla oleva suunnitelma sekä
tietty joukko ihmisiä, jotka projektin toteuttavat (Kettunen 2009, 15). Projektilas-
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kennalla taas tarkoitetaan tähän yhteen projektiin kohdistettua laskentaa (Taloussanomat 2014).
Elinkaari
Toteutus
Ideointi,
valmistelu
/ markkinointi,
myynti

Aloitus ja
määrittely

Suunnittelu

Toteutus,
ohjaus

Päättäminen

Käyttö /
käytön
tukeminen

KUVIO 3. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 49)
Projektille on ominaista, että sillä on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Projektin elinkaareen kuuluvat kuvion 3 mukaisesti vaiheet projektin ideoinnista ja
valmistelusta aina toteutetun projektin käyttöön ja käytön tukemiseen. Itse projektin toteutusvaiheeseen kuuluvat elinkaaresta aloitus ja määrittely, suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä päättäminen. (Artto ym. 2006, 49.)
Projekti lähtee liikkeelle aina jostain huomatusta ideasta tai tarpeesta. Tämän jälkeen määritellään, onko projekti todella niin hyvä, että se kannattaisi toteuttaa. Jos
tähän päädytään, päästään projektissa varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen jonka
pohjalta projektisuunnitelma muodostuu. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa
aikataulu, budjetti, mahdolliset riskit, työsuunnitelma sekä erinäisiä viestintä- ja
dokumentointisuunnitelmia. Tämän jälkeen alkaa itse toteutus, joka etenee tehdyn
projektisuunnitelman mukaisesti. Viimeiseksi projekti päätetään, mikä sisältää
loppuraportoinnin, organisaation purun sekä mahdollisten jatkoideoiden esille
tuomisen. (Kettunen 2009, 43–45.) Projekti voidaan päättää, kun projektiryhmä
on suorittanut kaikki tehtävät jotka sille alun perin annettiin, se on saavuttanut
tavoitteensa, siinä tehty tuote tai palvelu on otettu käyttöön onnistuneesti ja hyväksytyksi, sekä tilaaja on saanut tarvittavat paperit ja dokumentit projektista
(Ruuska 1999, 180–181).
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Tavoitteesta riippuen projekteja on erityyppisiä. Näitä ovat muun muassa yrityksen sisäiset kehitysprojektit, toimitusprojektit, tutkimus- ja tuotekehitysprojektit.
(Kettunen 2009, 17.)
Kehitysprojektien tavoitteena on kehittää yritystä joko sisäisesti tai ulkoisesti.
Nämä projektit lähtevät liikkeelle usein johdon toimeksiannosta tai kehitysideasta.
Projektia työstetään yleensä oman varsinaisen työn ohella, eikä työaikaa voi tällöin käyttää kokonaan projektille. (Kettunen 2009, 17.)
Toimitusprojektit ovat yleensä yritysten tuotteiden ja palveluiden jokapäiväistä,
normaalia myyntiä, mutta toimitukset poikkeavat toisistaan sen verran, että toimitus toteutetaan projektitoimintamallin avulla. Tällaisia toimituksia ovat esimerkiksi ohjelmistotuotteiden asennus- ja käyttöönottoprojektit. Projektiin kuuluu ohjelmiston asennus asiakkaan tietotekniseen ympäristöön, laitteiden testaaminen ja
asiakkaan kouluttaminen. Tällainen toimitus kestää yleensä päivistä jopa viikkoihin. Suurempia toimitusprojekteja voivat olla esimerkiksi koneiden ja laitteiden
asennukset tehtaalle, joiden toimitus kestää jo paljon pidempään, jopa vuosia.
(Kettunen 2009, 20.)
Tutkimusprojektit ovat yrityksen sisällä tuoteideoita ja nykyisten tuotteiden jatkokehittelyprojekteja. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimusyhteisöissä tehtävien tutkimusprojektien tavoitteena taas on tieteellinen tutkimustulos, jonka lopputulos ei ole samalla tapaa konkreettinen kuin yrityksen sisäiset tutkimusprojektit.
Tällaisissa projekteissa on usein myös ulkopuolinen rahoittaja. (Kettunen 2009,
21.)
Tuotekehitysprojektien tarkoitus taas nimensä mukaisesti on uuden tuotteen kehittäminen sekä lanseeraus markkinoille. Tällaisessa projektissa suuri osa ajasta kuluu itse tuoteidean keksimiseen. Usein ideoista loppujen lopuksi vain pieni osa
päätyy tuotteeksi tai palveluksi markkinoille. Monet ideat karsiutuvat projektin
edetessä ja lopulliset tuotteet ja palvelut ovat erittäin pitkälle valmisteltuja. (Kettunen 2009, 27.)
Projektien yksi suurimmista haasteista on resurssien hallinta: joko resursseja ei ole
riittävästi tai niihin ei ole budjetoitu tarpeeksi. Ongelmaksi muodostuu usein joko
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liian vähäinen työpanos tai riittävä osaaminen. Työntekijöitä ei ehkä ole osattu
rekrytoida tarpeeksi, tai sitten työntekijöitä on tarpeeksi, mutta heidän osaamisensa ei riitäkään kaikkiin osa-alueisiin. Yrityksillä on myös aina rajallinen määrä
koneita ja kalustoa, joista saattaa myös tulla pulaa. (Kettunen 2009, 162–163.)

2.3

Taloushallinnon järjestelmät

Yrityksillä on käytössään erilaisia tietojärjestelmiä, joista ne saavat tietoa ja joita
ne käyttävät hyödykseen liiketoiminnassaan. Tietojärjestelmällä ei ole yhtä tiettyä
määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan usein tiedon talletukseen, muokkaamiseen ja
hakemiseen tarkoitettua järjestelmää. Laajimmassa käsitteessä tietojärjestelmällä
voidaan tarkoittaa koko yrityksen organisaatiota; henkilöstön osaamista, ja kaikkea sitä, mitä he käyttävät työssä apunaan. (Tietojärjestelmän mallintaminen
2014.)
Tietotekninen kehitys on näkynyt ennen kaikkea taloushallinnon puolella. Taloushallinnon rutiineja on eri järjestelmien avulla pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Näin taloushallinnon työ on muuttunut jatkuvasti enemmän konsultoivaksi ja neuvoa antavaksi. Tämä on osaltaan aiheuttanut sen, että taloushallinto on yhä enemmän integroitunut osaksi yrityksen toimintaan. Siltä odotetaan
enemmän lisäarvoa ja entistä parempaa informaatiota johdon tueksi. Tiedon tulee
olla virheetöntä ja täsmällistä sekä nopeasti saatavilla. Sama virheetön tieto tulee
siis tuottaa entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin ennenkin. (Granlund & Malmi 2004, 14–16.)
Taloushallinnon järjestelmiä ovat taloushallinto- ja kirjanpitojärjestelmät. Pienillä
yrityksillä järjestelmä voi olla vain yksi ohjelma, joka sisältää kirjanpidon, laskutuksen, reskontran ja asiakasrekisterin. Ohjelmasta saa yleensä aina joitakin perusraportteja. Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole edes resursseja suurempiin ohjelmiin. Keskisuurilla yrityksillä on usein käytössään ohjelmia, joissa taloushallinto
on vain yksi ohjelman toiminnallisuuksista. Tarvittava järjestelmä on myös täysin
toimialakohtaista, sillä toisella toimialalla jo pienikin yritys voi tarvita kattavan
järjestelmän toimintansa pyörittämiseen. (Lahti & Salminen 2008, 31–33.)
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Suurilla yrityksillä on jo toiminnan laajuudenkin takia käytössään usein monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP, tai jokin muu operatiivinen järjestelmä. ERP (Enterprise Resource Planning) on monista moduuleista koostuva järjestelmä, jonka kaikilla moduuleilla on sama päätietokanta. Tällaisia järjestelmiä
pystytään muokkaamaan yrityksen tarpeiden mukaan. Tyypillisiä moduuleita ovat
myynti, henkilöstöhallinto, taloushallinto, tuotanto ja logistiikka. Usein juuri taloushallinnon moduuli onkin alussa aina tärkeimmässä asemassa, sillä taloushallinnon tiedot vaikuttavat muihin moduuleihin. (Lahti ym. 2008, 33–37.) ERPjärjestelmän rakenne on esitetty kuviossa 4.

Logistiikka

Taloushallinto
Ulkoinen laskenta
Käyttöomaisuus
laskenta
Sisäinen laskenta

Tuotanto

Tietokanta

Ulkoiset sovellukset

Asiakaspalvelin
teknologia

Henkilöstö
hallinta

Projektihallinta

Materiaali
hallinto

Jne

KUVIO 4. ERP-järjestelmän perusrakenne (Granlund ym. 2004, 33)
Tietotekniikan kehittymisen myötä yrityksellä ei välttämättä ole enää yhtä ainutta
järjestelmää, vaan monta integroitua järjestelmää jotka voidaan liittää jo käytössä
olevaan järjestelmään. Tämän tarkoituksena on saada prosessit mahdollisimman
tehokkaiksi ja toimiviksi. Toimiessaan tieto kerääntyy automaattisesti eri moduuleista ja esijärjestelmistä päätietokantaan. Esimerkiksi kirjanpidon kirjaukset ovat
pitkälti lähtöisin myynnistä ja ostoista, jotka pystytään tämän avulla automatisoimaan. Järjestelmä osaa kerätä tarvittavat tiedot suoraan myynnin- ja ostojen moduuleista, jolloin vältytään samojen tietojen syöttämiseltä useaan kertaan ja näin
voidaan vähentää virheiden määrää. Järjestelmä siis osittain automatisoi kirjanpi-
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don. Järjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja nykyään niistä on saatavilla yhä enemmän automatisoituja johdon raportteja. (Lahti ym. 2008, 37–40.)

2.4

Kustannuslaskenta

Liiketoimintaa ei synny ilman kustannuksia. Kustannuksilla onkin merkittävä
asema johdon laskentatoimessa. Ne tulee tuntea, jotta voidaan laskea toiminnan
kannattavuutta. (Neilimo ym. 2005, 46.) Kustannuskäsite voidaan määritellä tuotannontekijän rahassa mitattavana käyttönä tai kulutuksena. Kustannuksia jaotellaan yrityksen käyttötarpeen mukaan, mutta yleisimpiä jakoperusteita ovat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, välittömät ja välilliset kustannukset tai erilliset ja
yhteiskustannukset. (Vilkkumaa 2005, 74.)
Kustannuslaskelmia on olemassa monia erilaisia. Perinteisin kustannuslaskentamenetelmä on katetuottolaskenta, jonka kaava on esitetty kuviossa 5. Tässä laskentamallissa yrityksen liikevaihdosta vähennetään ensin muuttuvat kustannukset,
jolloin saadaan katetuotto. Katetuotosta vähennetään kiinteät kustannukset ja saadaan tietoon yrityksen tulos. (Eskola ym. 2006, 16–21.) Muuttuvat kustannukset
ovat riippuvaisia tehdystä tuotteesta ja tuotannosta riippumattomat kustannukset
ovat kiinteitä (Vilkkumaa 2005, 75, 77).
+ Myyntituotot
-

Muuttuvat kustannukset

= Katetuotto
-

Kiinteät kustannukset

= Tulos
KUVIO 5. Katetuottolaskennan kaava (Neilimo ym. 2005, 67)
Kustannuslaskennalla on kolme tarkoitusta, jotka ovat suoritekohtaisten kustannusten ja yrityksen kustannusrakenteen selvittäminen sekä toiminnan tarkkailussa
avustaminen. Suoritekohtaisia eli laskentakohteen kustannuksia laskettaessa laskennan kohteena voi olla esimerkiksi tuote, palvelu tai asiakas. Jotta suoritekohtaisia kustannuksia päästään laskemaan, tulee tuntea suoritteesta aiheutuneiden
kustannusten riippuvuudet itse suoritteeseen. Perinteisessä kustannuslaskennassa
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kustannukset jaotellaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteelle, kun taas välillisten kustannusten
kohdistamisessa käytetään erilaisia jakoperusteita, joihin vaikuttaa kustannusten
riippuvuus laskentakohteesta. (Jyrkkiö ym. 2008, 60–62.) Perinteisen kustannuslaskennan kustannusten kohdistus on esitetty kuviossa 6.

Välittömät
kustannukset
LASKENTAKOHDE
Välilliset
kustannukset

Kustannuspaikat

KUVIO 6. Perinteinen kustannuslaskenta (Suomala ym. 2011, 100)
Perinteinen kustannuslaskenta voidaan jaotella kolmeen osaan; kustannuslajilaskentaan, kustannuspaikkalaskentaan ja suoritekohtaiseen laskentaan. Kustannuslajilaskennan tarkoituksena on selvittää yrityksen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain tietyltä laskentakaudelta. Tämän jälkeen kokonaiskustannuksista erotellaan välilliset ja välittömät kustannukset. Välilliset kustannukset kohdistetaan
omille toiminnoille ja kustannuspaikoille. Tätä kutsutaan kustannuspaikkalaskennaksi. Viimeisenä suoritekohtaisessa laskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan suoritteille ja välilliset kustannukset jaotellaan kullekin suoritteelle
tiettyjen kohdistamisperusteiden avulla. (Jyrkkiö ym. 2008, 62.)
Erityisesti toimintaympäristön muutos on aiheuttanut sen, että perinteisen kustannuslaskennan avulla ei enää välttämättä saada luotettavaa tietoa. Perinteinen kustannuslaskenta toimii lähinnä melko yksinkertaisten tuotantoprosessien ja vakaiden markkinoiden ajalla. Yritysten tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin monimutkaistuneet muun muassa kehittyneen tuotantotekniikan ja asiakaslähtöisemmän
toiminnan vuoksi, jolloin vanhat laskentatekniikat eivät enää riitä kertomaan tarkkoja tietoja. Prosessien kehittyessä myös laskentatekniikoiden täytyy muuttua.
(Alhola 2008, 15–16.) Yksi tällainen kehittyneempi kustannuslaskennan malli on
toimintolaskenta, joka käsitellään seuraavassa luvussa.
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3

TOIMINTOLASKENTA

Kustannuslaskentaa tarkempi ja kehittyneempi laskentamalli on toimintolaskenta,
jonka Robin Cooper ja Robert S. Kaplan kehittivät 1980-luvulla. Toimintolaskennasta käytetään lyhennettä ABC (Activity Based Costing). Cooper ja Kaplan havaitsivat vääristymiä yritysten kustannus- ja kannattavuuslaskennassa, minkä pohjalta toimintolaskenta kehitettiin. Perinteisessä kustannuslaskennassa kustannuksia
kohdistetaan tuotteille esimerkiksi tuotteen myyntimäärän tai raaka-ainekulutuksen mukaan. Todellisuudessa tuotteet, joiden myyntimäärä on pientä kuluttavat
suhteessa paljon enemmän resursseja kuin jatkuvasti suuria määriä valmistettavat
tuotteet. Näiden tuotteiden kesken kustannukset kuitenkin jaetaan tasan, joka selkeästi vääristää laskelmien todellisuutta. (Lumijärvi 1993, 20–21.)

3.1

Toimintolaskennan peruskäsitteet

Toimintolaskennan perusideana on kuvion 7 mukaisesti kustannusten kohdistaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toiminnot kuluttavat resursseja ja laskentakohteet kuluttavat toimintoja. (Alhola ym. 2003, 213.)

Välilliset
kustannukset
Resurssi-

Ajankäyttö, kulutus, suora kohdistus

kohdistin

Toiminto 1

Toiminto 2

Toiminto 3

Toiminto 4

Toiminto 5

Toiminto-

Työnteki-

Tilausten

Työtuntien

Laskujen

Asiakkaiden

kohdistin

jöiden lkm

lkm

lkm

lkm

lkm

Tuote, palvelu,
projekti, asiakas,
markkina-alue

KUVIO 7. Toimintolaskentamalli Lumijärven mallia mukaillen (Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti 1995, 53)
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Toimintolaskennassa tärkeässä osassa ovat toiminnot, joilla tarkoitetaan sitä työtä,
mitä henkilöstö yrityksessä tekee. Näiden toimintojen avulla laskentakohde syntyy. Tuotteita valmistavassa yrityksessä toimintoja ovat esimerkiksi tarjouksen
laadinta, valmistus, tuotteen pakkaus sekä lähetys. Laskentakohteella tarkoitetaan
toimintolaskennan kohteena olevaa laskentakohdetta, joka voi olla esimerkiksi
tuote, palvelu, asiakas tai projekti. (Neilimo ym. 2005, 149; Suomala ym. 2011,
132–133; Alhola 2008, 47.)
Kuten kuviosta 7 näkee, resurssit kohdistetaan resurssikohdistimien avulla toiminnoille. Ennen kohdistamista tulee kuitenkin määritellä, mitä yrityksen resurssit
ovat. Resurssilla tarkoitetaan yrityksen voimavaroja joilla toimintoja suoritetaan.
Näitä ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat sekä koneet ja kalusto. (Suomala ym.
2011, 134–135.) Resurssien kohdistus toiminnoille tapahtuu resurssikohdistimien
avulla, joita kutsutaan myös resurssiajureiksi. Resurssikohdistin on mittari, joka
kertoo kuinka paljon toiminto on käyttänyt resurssia. (Toimintolaskenta ABC /
ABM prosessien kehittämisessä 2004.)
Resurssien kohdistamisen jälkeen toiminnot kohdistetaan toimintokohdistimien
avulla laskentakohteelle. Toimintokohdistimista puhutaan myös toimintoajureina.
Toimintokohdistin on syy sille, miksi toimintoa tehdään. Mittarina voi olla toiminnosta riippuen esimerkiksi se, kuinka usein tai paljon laskentakohde tarvitsee
kyseistä toimintoa. (Toimintolaskenta ABC / ABM prosessien kehittämisessä
2004.)
Sekä perinteisessä kustannuslaskennassa että toimintolaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteille. Erona on se, että välilliset kustannukset kohdistetaan toimintolaskennassa laskentakohteille juuri siinä määrin,
mitä se on niitä kuluttanut. Toimintolaskennan tulokset ovat siis käytännössä luotettavampia ja totuudenmukaisempia kuin perinteisessä kustannuslaskennassa.
(Alhola ym. 2003, 213.) Laskelmia voidaan käyttää hyväksi niin hinnoittelussa
kuin tuotevalikoiman valinnoissa (PK-yritysten johtamis- ja työkalupakki 2009).
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3.2

Projektin valmistelu ja toimintoanalyysi

Ennen toimintolaskentaprojektin alkua on määriteltävä projektin tavoitteet. Millä
laajuudella projektia lähdetään viemään eteenpäin, onko tarkoitus tarkastella vain
jotain tiettyä osa-aluetta vai koko yrityksen toimintaa ja tätä kautta kehittää toimintaa. On myös mietittävä, mitä lisäarvoa projekti tuo yritykselle ja auttaako se
kenties tekemään parempia päätöksiä. Usein yhden yksikön tarkasteleminen toimintolaskennan avulla voi olla järkevämpi vaihtoehto alussa kuin koko organisaatioon kohdistuva laskenta. Yhden yksikön tarkasteleminen on yleensä nopeampaa
ja kustannustehokkaampaa, jonka tietoja on helppo kopioida pienin muutoksin
seuraaviin yksiköihin. Tällainen pienempi projekti ei myöskään vaadi yhtälailla
resursseja kuin isompi, ja tuloksia saadaan nopeammin. Projektia varten on myös
hyvä laatia aikataulu, sillä muuten vaarana on, että projekti ei valmistu koskaan.
Yleensä aikataulu tällaisilla projekteilla on muutamia kuukausia laajuudesta riippuen. (Lumijärvi ym. 1995, 24–29.)
Varsinainen toimintolaskenta aloitetaan kartoittamalla halutun laskentakohteen
toiminnot, eli mitä organisaatiossa oikeasti tehdään. Tätä kutsutaan toimintoanalyysiksi. Näiden avulla resurssit ja kustannukset voidaan kohdistaa toiminnoille ja edelleen laskentakohteille. Toimintojen määrittely kertoo yrityksen toimintatavoista ja resursseista, joita toimintojen tekemiseen tarvitaan. Usein jo pelkkä
toimintojen kartoitus antaa yritykselle paljon tietoa. (Alhola ym. 2003, 215–216.)
Toimintoanalyysi kertoo, miten eri toiminnot kytkeytyvät toisiinsa, mitkä toiminnot antavat lisäarvoa ja mitä toiminnot maksavat. Toimintoja voidaan myös jaotella ydin- ja tukitoimintoihin selkeyttämään organisaation toimintaa. (Alhola 2008,
93–95.) Lähtökohtana on, että toiminnot käyttävät hyväkseen yrityksen resursseja.
Näiden toimintojen avulla laskentakohde syntyy. (Jyrkkiö ym. 2008, 176.) Analyysi kertoo, mihin resurssit kuluvat, käytetäänkö resursseja liikaa esimerkiksi
sellaisiin toimintoihin, jotka liiketoiminnan kannalta eivät olekaan kaikkein tärkeimpiä. Usein saattaa paljastua, että eniten resursseja kuluttavat toiminnot eivät
välttämättä liity ollenkaan suoraan maksavaan asiakkaaseen. (Lumijärvi ym. 1995,
31–33.)
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Toimintoanalyysin selventämiseksi toiminnot on järkevä jaotella toimintoketjuiksi. Toimintoketjut koostuvat perättäin suoritettavista toiminnoista. Yksittäinen
toiminto muodostaa vaatimuksen seuraavalle, esimerkiksi tilaustenkäsittelyssä
asiakastilaus-toiminnon jälkeen tulee väistämättä tilauksen käsittely -toiminto.
Toimintoketjut selkiyttävät toimintoja ja muodostavat erilaisia prosesseja. Toimintaa kehitettäessä tulee katsoa koko prosessia ja pyrkiä saamaan prosesseista
virtaviivaisempia. (Alhola 2008, 26–28.)
Tieto toiminnoista saadaan haastattelemalla yrityksen henkilöstöä. Jotta saadaan
mahdollisimman oikeaa tietoa, haastateltaviksi tulee valita ne henkilöt, jotka todellisuudessa suorittavat toimintoja tai heidän lähin esimiehensä, sillä johtoa haastattelemalla saadaan yleensä vain karkeita arvioita toiminnoista, joita organisaatiossa suoritetaan. Haastateltavilta saattaa tulla jo heti tässä vaiheessa parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Myös henkilöstön sitouttamisella toimintolaskentaprojektiin on oleellinen osa projektin onnistumisen kannalta. Haastatteluvaihtoehdoiksi kannattaa miettiä yksittäisten haastattelujen lisäksi ryhmähaastatteluja. Haastattelutapa riippuu organisaation toimintatavoista. Jos
työtä on totuttu tekemään ryhmässä, ryhmähaastattelu voi olla tällöin sopiva vaihtoehto. (Lumijärvi ym. 1995, 40–41.)
Toiminnot jaotellaan lisäarvoa tuottaviin ja lisäarvoa tuottamattomiin. Jotta resursseja voidaan käyttää tehokkaasti, tulee tietää, mitkä toiminnot tuottavat asiakakalle lisäarvoa. Toiminnot aiheuttavat yritykselle kustannuksia, joten toimintoanalyysin avulla päästään pureutumaan lisäarvoa tuottamattomiin toimintoihin ja
tätä kautta mahdollisiin säästöihin. Jos toimintoja ei tunneta kunnolla, kustannuksiinkin on vaikea vaikuttaa. (Alhola 2008, 25–27.)

3.3

Kustannusten kohdistus kohdistimien avulla

Toimintolaskennan tärkein ja kriittisin vaihe on kohdistimien valinta. Väärin valitut kohdistimet tuottavat väärän lopputuloksen laskennalle. (Lumijärvi 1993, 27.)
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Resurssit
Henkilöstö, toimitilat,
koneet, kalusto

• Resurssikohdistin

Toiminnot
Tilaus, valmistus,
toimitus, laskutus

• Toimintokohdistin

Laskentakohde
Tuote, palvelu, projekti

KUVIO 8. Alholan kustannusten kohdistamisprosessia mukaillen (Alhola 2008,
42)
Resurssit kohdistetaan kuvion 8 mukaisesti ensin resurssikohdistimien avulla toiminnoille ja tämän jälkeen toimintokohdistimien avulla laskentakohteelle (Alhola
2008, 42).

3.3.1

Resursseilta toiminnoille resurssikohdistimien avulla

Kun toiminnot on kartoitettu, seuraava vaihe on kohdistaa resurssit toiminnoille.
Resurssit ovat niitä voimavaroja, jotka suorittavat toimintoja. Resurssit ovat toimintolaskennassa euromääräisinä, esimerkiksi palkat tai tilavuokrat, jotka saadaan
suoraan kirjanpidosta. Resurssit kohdistetaan toiminnoille resurssikohdistimien
avulla. Resurssikohdistin on yleensä prosentuaalinen määrä toimintoon kulutetusta ajasta. Palkat voidaan jakaa prosentuaalisesti toimintojen kesken sen mukaan,
kuinka paljon mihinkin toimintoon menee aikaa. (Alhola ym. 2003, 217–218.)
Toimintokustannukset voidaan laskea joko henkilösidonnaisesti tai toiminnoille
voidaan kohdistaa kaikki kustannukset. Henkilöstösidonnaisia kustannuksia laskettaessa laskenta toteutetaan yleensä ajankäyttöselvityksenä. Henkilöstösidonnaisia kustannuksia ovat muun muassa palkat, sosiaali-, koulutus-, puhelin-, työsuhdeauto- ja matkustuskustannukset. Joko yrityksellä on olemassa olevia tietoja
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ajankäytönseurannasta järjestelmässään, tai sitten jokainen organisaatiossa toimiva saa täytettäväkseen lomakkeen, johon arvioidaan, paljonko aikaa on kulunut
mihinkin toimintoon. Kun nämä tiedot on saatu yhdistettyä toimintoihin, saadaan
selvitettyä henkilötyövuosimäärät, kuka mitäkin toimintoa suorittaa sekä kustannukset toiminnoittain. Näiden avulla toiminnot voidaan luokitella esimerkiksi kalleusjärjestyksen mukaan, joka usein herättää kysymyksiä. Lopputuloksesta voidaan selvittää, onko jokin toiminto ”pirstaloitunut”, eli suorittaako sitä liian moni
henkilö, vaikka kustannustehokkaampaa voisi olla teetättää työ vain yhdellä tai
muutamalla henkilöllä. (Lumijärvi ym. 1995, 42–45.)

3.3.2

Toiminnoilta laskentakohteelle toimintokohdistimien avulla

Viimeisessä vaiheessa itse laskennassa toiminnot kohdistetaan laskentakohteelle
toimintokohdistimien avulla. Toimintokohdistimella tarkoitetaan syytä, miksi ja
kuinka usein toimintoa suoritetaan. Palkanlaskenta-toiminnon toimintokohdistimena olisi esimerkiksi järkevä käyttää henkilöstön lukumäärää, sillä palkanlaskentaa tehdään niin monta kertaa, kuin kuinka monta henkilöä yritys työllistää.
Myös ilman henkilöstöä palkanlaskenta-toimintoa ei tarvittaisi. Asiakaskontaktien
hoito -toiminnon toimintoajurina taas olisi vastaavasti asiakaskäyntien lukumäärä.
(Alhola 2008, 47–49.)
Oikeat kohdistimet saadaan johtoa sekä henkilökuntaa haastattelemalla ja tutustumalla yrityksen toimintatapoihin. Pelkät omakohtaiset arvioinnit eivät ole tarpeeksi luotettavaa tietoa, vaan luotettavien tulosten saamiseksi tietoa tarvitaan
useammista lähteistä. (Jyrkkiö ym. 2008, 186.) Hyviä lähteitä ovat myös yrityksen
järjestelmät, joista nähdään valmistusmääriä sekä raaka-aineiden vastaanottokertojen määriä, varastomääriä, kirjanpidon tositteiden sekä laskujen määriä ja myyntejä asiakkaittain, annettuja alennuksia ja asiakaskäyntien lukumääriä (Lumijärvi
ym. 1995, 58).

3.4

Laskentatietojen hyväksikäyttö ja integrointi järjestelmään

Kun itse laskenta on saatu suoritettua, tulee tulokset analysoida ja toteuttaa mahdollisia kehitystoimenpiteitä. Asiakkaiden kannattavuuksia selvitettäessä saattaa
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usein paljastua, että kannattavalta vaikuttanut asiakas onkin kannattamaton. Näitä
asiakkaita ei kuitenkaan kannata heti lähteä karsimaan, vaan ensin analysoida toimintatapoja ja selvittää, voiko sitä muuttaa niin, että yhteistyö olisi molemmille
osapuolille hyödyllinen. Analysointi aloitetaan ylhäältä alaspäin, eli ensin toiminnoista ja tämän jälkeen kohdistimista. Asiakas on voinut vaatia joitakin toimintoja
kaupan toteutumiseksi, joka on voinut osaltaan aiheuttaa asiakkaan kannattamattomuuden. Ideana on miettiä mitkä toiminnot ovat oikeasti välttämättömiä tuotteen aikaansaamiseksi ja mitkä toiminnot tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. On myös
hyvä miettiä, olisiko mahdollista yhdistää joitakin toimintoja tai tehdä ne jotenkin
toisin. (Lumijärvi ym. 1995, 88–90.)
Jos toimintolaskenta on tarkoituksena ottaa pysyväksi osaksi yritystä, tulisi se
kytkeä osaksi yrityksen järjestelmää. Näin toimintolaskennasta saadaan jatkuvasti
uutta tietoa ja sitä pystytään hyödyntämään esimerkiksi budjetoinnissa. Jatkuvuuden kannalta toimintolaskennasta tulee tehdä mahdollisimman automatisoitua.
Tätä varten yrityksen olemassa olevaa järjestelmää tulee muokata toimintolaskentaa vastaavaksi, esimerkiksi kustannuspaikkalaskennan sijaan keskitytään organisoitumaan toimintoketjuittain. Loppujen lopuksi monessakaan yrityksessä ei ole
otettu käyttöön täysin toimintolaskennan vaatimaa ohjausjärjestelmää, vaan usein
toimintolaskentaa ja perinteistä kustannuslaskentaa käytetään rinnakkain. (Lumijärvi ym. 1995, 105–108.) Teknisesti toimintolaskennan käyttöönotto tapahtuu
yrityksen tilanteen mukaan joko omana erillisjärjestelmänään, integroituna olemassa olevaan järjestelmään tai täysin manuaalisena järjestelmänä esimerkiksi
taulukkolaskennan avulla (Lumijärvi ym. 1995, 109).
Erillisjärjestelmä on oma ohjelmisto, johon määritellään toimintolaskennan vaiheet läpi. Ohjelmaan syötetään toiminnot ja kohdistimet, jonka jälkeen ohjelma
tekee laskennan. Tällainen järjestelmä sopii niin lyhemmän kuin pidemmänkin
aikavälin laskentaan, mutta ajan tasalla olevat laskelmat vaativat jatkuvaa manuaalista päivitystä. Ohjelmistosta saa yleensä joitakin perusraportteja, mutta räätälöidyt raportit vaativat suurempaa manuaalista työtä. (Lumijärvi ym. 1995, 109–
111.)
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Jos toimintolaskenta liitetään osaksi yrityksessä jo olevaa järjestelmää, selkeänä
etuna on se, että järjestelmässä jo olevia tietoja voidaan hyödyntää, eikä kaikkea
tietoa tarvitse syöttää manuaalisesti. Tällöin toimintolaskennan tulokset ovat myös
helpommin muidenkin yrityksen osastojen käytettävissä kuin vain talousosaston.
Tällainen integrointi syö alussa paljon kustannuksia, sillä tällaiset muutokset ovat
usein työläitä ja aikaa vieviä ennen kuin ne saadaan osaksi olemassa olevaa järjestelmää. Integrointi on jo itsessään oma projektinsa. (Lumijärvi ym. 1995, 112.)
Manuaalinen järjestelmä on erityisesti yksittäisissä laskelmissa järkevin vaihtoehto. Jos tarkoituksena on tehdä jokin päätöksentekoa tukeva yksittäinen selvitys, on
taulukkolaskentaohjelmalla tehty malli kaikkein edullisin vaihtoehto. Ongelmia
voi aiheuttaa lähinnä laskettavien tietojen määrä ja monimutkaisuus. Jos laskettavaa tietoa on runsaasti, on manuaalisen mallin luonti suuritöistä. Myös tietojen
päivittäminen on raskasta, jos malli on monimutkainen. Tällöin ei myöskään voida varmistua tietojen virheettömyydestä ja tietojen dokumentointi voi olla vaikeaa. (Lumijärvi ym. 1995, 112–113.)

3.5

Toimintojohtaminen

Vaikka toimintolaskennan tarkoituksena on yrityksen entistä tarkempi kustannusten selvittäminen, on kysymys kuitenkin laajemmasta kokonaisuudesta. Alussa
toimintolaskentaa käytettiin pitkälti tuotekohtaisten kustannusten selvittämiseen,
mutta vähitellen sitä on sovellettu myös muihin yrityksen osa-alueisiin sekä toiminnan ohjaamiseen. Tällaista uutta ajattelutapaa kutsutaan toimintojohtamiseksi
(ABM = Activity Based Management). (Alhola 2008, 85.)
Toimintolaskenta siis tuottaa tietoa, jota toimintojohtaminen käyttää hyödykseen
yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Toimintojohtamisen tavoitteena on ennen
kaikkea lisätä asiakkaan saamaa nettohyötyä ja tätä kautta lisätä yrityksen voittoja.
(Turney 2002, 156–157.) Tavoitteena myös on, että toimintojohtaminen ei ole
pelkästään talousosaston työkalu, vaan sitä hyödyntävät myös muut osastot. Kyseessä ovat kuitenkin toiminnot ja tekeminen organisaatiossa, jota eri osastojen
johtajat johtavat. Toimintojohtamisessa on siis kyse jatkuvasta kehittämisestä, ei
vain toimintopohjaisen laskennan käyttöönotosta. Laskennan pohjalta saatuja tie-
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toja tulee käyttää hyväksi ja kehittää yritystä. Esimerkiksi jos tuotemyynnin kannattavuus lasketaan ABC-mallin avulla, tulee myynnin myös saada bonukset saman mallin mukaan, ei myyntikatteen. (Lumijärvi 1993, 36–38.)

Prosessiajattelu

KUSTANNUSTEN
AIHEUTTAJA

Kustannusten
kohdistamisajatus

VOIMAVARAT

Kohdistamisperuste

TOIMINTO

Kohdistamisperuste

LASKENTAKOHD
E

Suorityskykymittari

KUVIO 9. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen välinen yhteys (Vilkkumaa
2005, 200)
Toimintolaskennan tiedot antavat mahdollisuuksia kehittää toimintojen, eli prosessien tehokkuutta. Kuten kuviosta 9 näkyy, toimintolaskenta kohdistaa kustannukset toimintojen kautta laskentakohteelle ja tuottaa tämän avulla mittareita, joilla suorituskykyä pystytään mittaamaan. (Vilkkumaa 2005, 200.)
Toimintojohtamisella pyritään siis saamaan osaltaan yrityksen toimintoja jouhevimmiksi ja näin säästää kustannuksissa. Turneyn (2002, 174) mallin mukaan
toimintojen suoritusten parantamisen kolme vaihetta ovat
1. Toimintojen analysointi kehitysmahdollisuuksen löytämiseksi
2. Tuhlausta aiheuttavien tekijöiden (kustannusten aiheuttajien) etsiminen ja poistaminen
3. Oikeanlaisten kehitystoimenpiteiden kannustaminen ja vahvistaminen mittaamalla suoritusten keskeisiä tekijöitä.
Suurin ero perinteisen kustannuslaskennan kehittämismenetelmissä ja toimintojohtamisessa on se, että perinteinen kustannuslaskenta pyrkii leikkaamaa kustannuksia (vähentämään työvoimaa), jotta saavutetaan asetetut kustannustavoitteet,
mutta toimintojohtamisen avulla kustannuksia pyritään alentamaan pysyvästi.
Tähän pyritään uudelleenorganisoimalla toimintoja, joita ovat esimerkiksi tarpeettomien toimintojen poistaminen, toimintojen jakaminen aina kun se on mahdollis-
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ta, resurssien uudelleenkäyttäminen sekä vähentämällä toimintojen aikaa ja vaivaa. Näin toimintojohtamisen avulla myös laadunhallinta paranee. (Turney 2002,
174.)
Toimintojohtaminen keinoja ovat strateginen analyysi, arvoanalyysi, kustannusanalyysi, toimintoperusteinen budjetointi, elinkaarilaskenta sekä tavoitekustannuslaskenta (Turney 2002, 177).
Strategiseen analyysiin sisältyvät muun muassa hinnoittelu, asiakkaan saaman
nettohyödyn arviointi (joka aiemmin todettiin olevan yksi toimintojohtamisen
tavoitteista), tuotestrategia, kilpailututkimukset sekä osien ja palvelujen hankkiminen. Tämän analyysin tarkoitus on sitouttaa resursseja niihin toimintoihin, joista saadaan suurin hyöty. (Turney 2002, 178–181.)
Arvoanalyysin tarkoituksena on selvittää, että yritys tekee oikeita toimintoja oikealla tavalla, jotta kustannuksia saadaan alennettua ja prosesseja kehitettyä. Tätä
selvitetään tutkimalla yrityksen toimintoja, toimintoanalyysiä sekä kustannusten
aiheuttajia. (Turney 2002, 182–183.)
Kustannusanalyysi puolestaan auttaa etsimään niitä kohteita, joista on mahdollista
alentaa eniten kustannuksia sekä simuloimaan näitä vaikutuksia, joita kustannusten alentamiset aiheuttavat. Kohteita etsitään niin toiminnoista kuin kohdistustekijöistä. (Turney 2002, 186–189)
Toimintoperusteinen budjetointi käyttää toimintolaskentaa apunaan resurssien
arvioimiseen. Tarkoituksena on kohdistaa resurssit niille toiminnoille, joista asiakkaat saavat eniten hyötyä. Tällainen budjetointi myös helpottaa tulevan työmäärän resurssien ennakointia, jos myyntiä pystytään ennakoimaan. (Turney
2002, 192.)
Elinkaarilaskenta laskee laskentakohteen koko elinkaaren kustannukset, ei ainoastaan siis tietyltä aikaväliltä. Tämä oikeudenmukaistaa juuri markkinoille tulleen
tuotteen ja jo pitkään olleen tuotteen laskentaa, sillä uudella tuotteella kustannukset ovat aina alussa korkeammat. (Turney 2002, 195, 200)
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Tavoitekustannuslaskentaa taas käytetään uutta tuotetta suunnitellessa. Kun tuotetta lähdetään suunnittelemaan, sen täytyy vastata jo ennalta annettuihin kustannuksiin. Tuotteelle annetaan markkinahinta jo ennen kuin tuotetta edes on. Kun
markkinahinnasta vähennetään voitto ja jakelukustannukset, jäljelle jää valmistuskustannukset. Tämä on siis tavoiteltu kustannus, johon valmistuksella pyritään.
(Turney 2002, 198, 200.)

3.6

Aikaperusteinen toimintolaskenta

Toimintolaskenta on saanut kritiikkiä muun muassa käyttöönoton kalleudesta sekä
laskentamallin työläästä ylläpidosta. Mallia on hankala päivittää, mikäli resurssit
tai toiminnot muuttuvat. Tästä syystä Robert S. Kaplan ja Steven R. Anderson
esittivät uuden laskentamallin toimintolaskentamallin perusideaa käyttäen vuonna
2003. Mallia kutsutaan aikaperusteiseksi toimintolaskennaksi (TDABC = TimeDriven Activity-Based Costing). Tämä laskentamalli on yksinkertaistettu perinteisestä toimintolaskennasta, jossa lasketaan ensin kapasiteetin yksikkökustannus ja
tämän jälkeen mitataan toimintoon käytetty aika. (Anderson & Kaplan 2003.) Yksikkökustannus selvitetään jakamalla resurssien kokonaiskustannukset käytetyllä
kokonaistyöajalla (Anderson & Kaplan 2007).
Aikaperusteisen toimintolaskennan hyödyt perinteiseen toimintolaskentaan ovat
muun muassa
-

nopea käyttöönottaminen

-

helppo päivittäminen resurssien tai toimintojen muuttuessa

-

tietojen saaminen helposti esimerkiksi ERP-järjestelmästä

-

tilausten ym. aikavaihteluiden hyödyntäminen.

Tällainen laskentatapa kertoo, miten hyvin resursseja on käytetty hyväksi. Aikaperusteinen kustannuslaskenta paljastaa kuinka paljon ajasta todella on käytetty tuottavaan työhön. (Anderson ym. 2003.)
Seuraavaksi käsitellään työn empiirinen osio eli case-tutkimus. Tutkimuksessa
tehtiin case-yritykselle toimintolaskentapohjainen laskentamalli, joka on tehty
osittain aikaperusteista toimintolaskentateoriaa hyödyntäen.
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4

CASE: KONTTORIKONELIIKE SARIN-VÄISÄNEN OY

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia toimintolaskentapohjainen malli case-yrityksen kassajärjestelmätoimitusten kustannusten laskemiseksi. Seuraavat tiedot on
saatu opinnäytetyöntekijän omista kokemuksista työskennellessä case-yrityksessä
sekä keskusteluista yrityksen henkilöstön kanssa.

4.1

Yritysesittely

Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy on lahtelainen vuonna 1978 perustettu yritys, jonka toimialana on Muu konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa. Yritys
myy ja vuokraa kassakoneita, kassajärjestelmiä, maksupäätteitä, tulostimia, monitoimi- ja toimistolaitteita sekä myy näihin tarvittavia tarvikkeita ja huoltaa laitteita. Yrityksen edustamat merkit ovat Casio, Suomen Kassajärjestelmät (SKJ), Nets
ja Brother.
Sarin-Väisänen on mikroyritys ja työllistää opinnäytetyön tekohetkellä kokopäiväisesti kaksi ihmistä ja yhden osa-aikaisen. Suurin osa asiakkaista on PäijätHämeen alueen yrityksiä, mutta asiakkaita löytyy myös ympäri Suomea. Liiketoiminta on siis lähes täysin B to B -toimintaa.
Konttorikoneliike Sarin-Väisäsellä tapahtui omistajanvaihdos kolme vuotta sitten
vuonna 2011. Uusi omistaja hakee yritykselle kasvua ja kannattavuutta. Osaltaan
tätä pyritään toteuttamaan kehittämällä yrityksen sisäistä laskentaa ja tiedolla johtamista. Uusi omistaja haluaakin saada mahdollisimman oikeaa ja todellista tietoa
yrityksen tilasta, eikä toimia ainoastaan mututuntumalla.

4.2

Nykytilanne ja tutkimuksen toteutus

Case-yrityksellä ei ole ollut aikaisemmin käytössään kustannuslaskentamallia.
Tässä työssä haluttiin case-yrityksen puolelta keskittyä juuri kassajärjestelmätoimitusten kustannusten laskentaan. Kassajärjestelmän toimitukset työllistävät suhteessa eniten yrityksessä myytävistä tuotteista ja palveluista ja jokainen toimitus
on toisestaan poikkeava. Jotta kustannukset saataisiin kohdistettua mahdollisimman oikein perustein, päätettiin laskentamalliksi ottaa toimintolaskenta. Toimitus-
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ten erilaisuudesta johtuen jokaista toimitusta käsitellään laskennassa omana projektinaan.
Työn aloitus hetkellä menossa olevia kassajärjestelmätoimituksia ei ollut mahdollista ottaa laskentaan mukaan rajallisesta aikataulusta johtuen. Tästä syystä päätettiin ottaa kaksi aiemmin samana vuonna toimitettua kauppaa, joiden pohjalta toimintolaskentamalli saataisiin tehtyä. Aikaväliksi otettiin puoli vuotta, tammikuukesäkuu 2014, jonka ajalta tarvittavat resurssien kustannukset saatiin selvitettyä.
Tarkoituksena on tehdä seuraavaksi määriteltävien tietojen pohjalta Excelpohjainen työkalu, jonka avulla kahden esimerkiksi valitun toimituksen todelliset
kustannukset saataisiin laskettua.

4.2.1

Toimintoanalyysi ja toimintojen kartoitus

Toimintoanalyysiä lähdettiin tekemään kartoittamalla toimintoja joita kassajärjestelmän toimitus edellyttää. Tietoa saatiin tutkimuksen tekijän oman kokemuksen
sekä toimitusjohtajan ja yrityksen työntekijän keskustelujen pohjalta. Pienessä
organisaatiossa yrityksen toiminta tulee melko nopeasti selville, eikä syvällisempiä haastatteluja tarvittu. Tutkimuksen tekijä on itse työskennellyt yrityksessä
tutkimuksen alkaessa puoli vuotta, jonka aikana kassajärjestelmien toimituksen
eteneminen oli jo tullut pääpiirteittäin tutuksi.
Toimituksien erilaisuuden vuoksi toiminnot saattavat jonkin verran vaihdella,
mutta jokainen toimitus noudattaa samantyyppistä kaavaa. Kassajärjestelmätoimituksen kulku määriteltiin ensin pienemmiksi toimintoketjuiksi, jonka jälkeen nämä jaoteltiin neljään päätoimintoon. Päätoiminnoiksi saatiin kuvion 10 mukaisesti
tarjous, tilaus, toimitus ja jälkihoito. Viides toiminto, muut toiminnot kattaa kaikki
muut yrityksessä tehtävät toiminnot. Tähän kuuluvat muihin kuin kassajärjestelmiin käytettävä työaika.
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Tarjous

Tilaus

Toimitus

Jälkihoito

Muut
toiminnot

KUVIO 10. Case-yrityksen päätoiminnot
Päätoimintojen alempia toimintoketjuja käytetään hyväksi siinä vaiheessa, kun
toimitusprojektiin kuluvaa aikaa mitataan. Ilman tarkempia toimintokoketjuja
päätoimintoon kuluvaa aikaa olisi hankalampi arvioida, mikäli ei ole tarkkaan
määritelty, mitä yksittäisiä toimintoja toimintoketjuun kuuluu ja mihin päätoimintoon ne kuuluvat. Toimitusten erilaisuuden vuoksi jonkin projektin kohdalla jokin
alatoiminto voidaan jopa ohittaa kokonaan tai vastaavasti voi tulla täysin uusia
toimintoja. Kassajärjestelmätoimituksen edellyttämiseksi päätoimintojen tarjous,
tilaus, toimitus ja jälkihoito tulee kuitenkin toteutua.

Tarjous

•
•
•
•
•

Asiakkaan ja/tai SV:n yhteydenotto
Tapaaminen, tarvekartoitus, demoaminen
Lisätietojen selvittely
Varsinainen tarjous
Tarjouksen hyväksyminen

KUVIO 11. Tarjous-toiminnon alatoimintoja
Tarjous-toimintoon (kuvio 11) kuuluu asiakkaan ensimmäinen kontaktointi. Kontakti saattaa tulla case-yrityksestä tai vastaavasti asiakas voi ottaa itse yhteyttä.
Kassajärjestelmän toimitusprojektiin kuuluu aina asiakkaan tarvekartoitus. Myyjä
selvittää, mitä asiakas tarvitsee ja esittää eri vaihtoehtoja esitellen järjestelmän
ominaisuuksia. Tietojen perusteella myyjä kokoaa asiakkaalle sopivan kokonaisuuden ja esittelee tarjouksen. Kassajärjestelmästä riippuen järjestelmää voidaan
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räätälöidä asiakkaalle sopivaksi tämän tarpeiden mukaan. Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen, päästään seuraavaan toimintoon, eli tilaukseen.

Tilaus

•
•
•
•

Rahoitushakemus / Luottotietokysely
Tuotteiden tilaus tukkurilta
Tavaran vastaanotto, tarkastus
Esiasennus

KUVIO 12. Tilaus-toiminnon alatoimintoja
Tilaus-toiminto (kuvio 12) kattaa mahdollisen rahoitushakemuksen tekemisen (tai
vaihtoehtoisesti luottotietokyselyn), tuotteiden tilauksen tukkurilta sekä tuotteiden
vastaanoton ja tarkistuksen. Tilaustoimintoon kuuluu myös mahdollinen esiasennus, josta voidaan jo heti nähdä, että laitteet ovat kunnossa. Esiasennus myös nopeuttaa varsinaista asiakkaan luona tehtävää asennusta.

Toimitus

• Laitteiden asennus ja testaus
• Asiakkaan koulutus
• Laskutus

KUVIO 13. Toimitus-toiminnon alatoimintoja
Kolmas toiminto on toimitus, jonka alatoiminnot on esitetty kuviossa 13. Tämä
vaihe voi kestää tunneista päiviin projektista riippuen. Toimitusvaiheeseen kuuluu
laitteiden asennus asiakkaan toimintaympäristöön, asiakkaan koulutus ja tilauksen
laskutus.
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Jälkihoito

•
•
•
•
•
•

Asiakaspalaute
Lisäkoulutus
Ongelmien selvitys
Perintä
Suorituksen kuittaus järjestelmään
Tarviketilaukset, lisämyynti jatkossa

KUVIO 14. Jälkihoito-toiminnon alatoimintoja
Viimeiseksi kassajärjestelmätoimituksiin kuuluvaksi toiminnoksi määriteltiin jälkihoito (kuvio 14). Tähän liittyy kaikki toimituksen jälkeen tapahtuva toiminta
asiakkaan kanssa. Kun varsinaiseen tarjoukseen kirjatut asennukset ja koulutukset
on suoritettu, on tämän jälkeen tehtävä työ jälkihoitoa. Yksi jälkitoimitukseen
liittyvä toiminto, joka toistuu jokaisessa projektissa, on asiakaspalaute. Yrityksestä otetaan asiakkaaseen yhteyttä toimituksen jälkeen ja kysytään kuinka järjestelmä on vastannut odotuksia. Tämän lisäksi projektista riippuen asiakkaat ottavat
usein yhteyttä toimituksen jälkeen case-yritykseen joistain järjestelmän toiminnallisuuksista tai mahdollisista ongelmatilanteista. Jälkihoito-toiminto on toiminnoista se, johon käytetty aika vaihtelee eniten.
Muut toiminnot kattavat kaiken muun, mitä case-yrityksen päivittäiseen toimintaan kuuluu. Tähän kuuluvat kaikkien muiden laitteiden kuin kassajärjestelmien
myynti, ohjelmointi, korjaus sekä kaikki hallinnolliset työt.

4.2.2

Resurssien määritys

Case-yrityksen resurssit määriteltiin yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Resurssit
jaoteltiin kolmeen osaan: henkilöstöön, toimitiloihin sekä hallintoon & markkinointiin. Euromääräiset luvut saatiin keräämällä ne yrityksen pääkirjasta puolen
vuoden ajanjaksolta 1.1.–30.6.2014. Nämä resurssit kattavat 75 % yrityksen kiinteistä kustannuksista.

32

HENKILÖSTÖ
• Palkat
• Sivukulut
TOIMITILAT
• Vastikkeet
• Sähkö
• Siivous ym.
HALLINTO & MARKKINOINTI
• Markkinointi ja mainonta
• Puhelin
• Taloushallinto
KUVIO 15. Resurssit
Kuviossa 15 on eroteltu tarkemmin, millaisia kustannuksia resursseihin kuuluu.
Henkilöstöresurssin alle otettiin tässä tapauksessa kahden kokoaikaisen henkilön
palkat sekä henkilösivukulut, sillä ainoastaan heidän työpanostaan on käytetty
tässä opinnäytetyössä tutkittavien kassajärjestelmien toimitusprojekteihin. Toimitiloihin laskettiin yhteen vastikkeet, sähkökulut sekä muut esimerkiksi siivouksesta johtuneet kulut. Hallintoon ja markkinointiin kerättiin tiedot taloushallinnosta,
puhelimesta, markkinoinnista ja mainonnasta aiheutuneista kustannuksista.

4.2.3

Resurssien ja toimintojen kohdistus

Ensimmäiseksi resurssit kohdistettiin toiminnoille. Henkilöstöresurssin kohdistimeksi valittiin aika. Kassajärjestelmätoimituksista vastaavat henkilöt arvioivat,
paljonko heillä oli kulunut aikaa tammi-kesäkuun aikana kassajärjestelmätoimitusten kanssa edellä mainittujen neljän toiminnon pohjalta. Kaikki muu aika jäi
tällöin viidennelle, eli muille toiminnoille. Prosentuaalinen määrä saatiin, kun
arvioitu aika jaettiin kahden henkilön puolen vuoden työajalla.
Case-yrityksen toimitilat koostuvat kolmesta tilasta: myymälästä, varastosta ja
neuvottelutilasta. Kassajärjestelmät tilataan myymälään aina asiakkaan hyväksyessä tarjouksen, joten laitteita ei seiso varastossa. Tästä syystä varaston kustannukset päätettiin kohdistaa kokonaisuudessaan muille toiminnoille. Kassajärjestelmien arvioitiin vievän yhden kolmasosan myymälän ja neuvottelutilan toimiti-
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laresursseista. Loput myymälän ja neuvottelutilan kustannuksista kohdistettiin
vastaavasti muille toiminnoille.
Hallinnon ja markkinoinnin resurssia kohdistettaessa kustannuksista eroteltiin
ensin taloushallinto, puhelin sekä markkinointi ja mainonta. Taloushallinnon kustannuksista 10 %, puhelinkustannuksista 50 % ja markkinoinnista ja mainonnasta
50 % arvioitiin kuluvan kassajärjestelmätoimituksiin. Näiden prosenttiosuuksien
perusteella saatu luku kohdistettiin tarjous-, tilaus-, toimitus- ja jälkihoitotoimintoihin henkilöstön aiemmin arvioiman kuluneen ajan mukaan puolelta vuodelta. Loput hallinnon ja markkinoinnin resursseista kohdistettiin muille toiminnoille.
Näiden kohdistimien avulla resurssit saatiin kohdistettua viidelle määritellylle
toiminnolle. Seuraava vaihe on kohdistaa toimintojen kustannukset laskentakohteelle, eli tässä tapauksessa kassajärjestelmäasiakkaalle. Malliesimerkiksi valittiin
kaksi toimitusta, jotka olivat tapahtuneet edellisen tammi-kesäkuun aikana. Toimituksista vastanneet henkilöt arvioivat toimituksiin käytetyn ajan toiminnoittain,
eli toimintokohdistimena käytettiin aikaa. Käytettyä aikaa oli helpompi arvioida,
kun toimintojen alle oli määritelty alatoimintoja jotka siihen kuuluvat. Kassajärjestelmätoimituksiin käytetty kokonaisaika laskenta-ajalta jaettiin toiminnoittain
yhteen toimitukseen käytetyllä ajalla, jolloin saatiin prosentuaalisesti käytetty aika. Näin toimintojen kustannuksista saatiin prosenttiosuuksien avulla laskettua
laskentakohteelle käytetyt kustannukset.

4.3

Mallipohjan rakentaminen

Mallipohja päätettiin rakentaa täysin manuaalisena Excel-taulukkona. Toimintolaskentaa sovellettiin vain yhteen case-yrityksen osa-alueeseen, joten erillisen
järjestelmän hankkiminen tätä varten olisi tullut kustantamaan paljon suhteessa
laskennasta saatavalle hyödylle. Case-yrityksellä on käytössään monipuolinen
toiminnanohjausjärjestelmä, mutta tässä vaiheessa haluttiin vain kokeilla, millaista tietoa toimintolaskenta antaa yritykselle ja sopiiko se heidän käyttöönsä kustannuslaskentamallina.
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Excel-pohjaa lähdettiin rakentamaan selvittämällä aiemmin määriteltyjen resurssien kustannukset tammi-kesäkuulta 2014. Luvut saatiin yrityksen pääkirjasta. Mallipohjan resurssi-välilehti on esitetty kuviossa 16. Kuvioiden 16–18 luvut eivät ole
yrityksen oikeita lukuja.

KUVIO 16. Mallipohjan resurssit välilehti
Tämän jälkeen resurssit kohdistettiin viidelle toiminnolle: tarjoukselle, tilaukselle,
toimitukselle, jälkihoidolle ja muille toiminnoille. Case-yrityksen henkilöstö on
arvioinut ajankäyttönsä alkuvuoden ajalta viiden toiminnon kesken, minkä mukaan henkilöstö-resurssit saatiin kohdistettua. Ensin selvitettiin prosentuaaliset
osuudet toiminnoittain kokonaisajankäytön suhteen, minkä jälkeen henkilöstöresurssi saatiin kohdistettua toiminnoille laskettujen prosenttiosuuksien avulla.
Toimitilat ja hallinto sekä markkinointi kohdistettiin edellisessä luvussa esitettyjen kohdistimien mukaisesti, eli toimitila-resurssi neliöiden mukaan ja hallinto ja
markkinointi prosenttiosuuksien ja henkilöstön arvioiman ajankäytön mukaan.
Excel-pohjan toiminnot-välilehti on esitetty kuviossa 17.

KUVIO 17. Mallipohjan toiminnot-välilehti
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Viimeisessä vaiheessa toimintojen kustannukset kohdistettiin laskentakohteelle.
Laskentakohteina olivat kaksi toimitusta, jotka olivat tapahtuneet 1.1.–30.6.2014
välisenä aikana. Kohdistimena tässä käytettiin toimitusprojektiin kulunutta aikaa,
jonka toimitusprojektista vastannut henkilö on arvioinut alatoimintojen kautta
kuvion 18 mukaisesti. Pohjassa näkyvien alatoimintojen avulla kulunutta aikaa on
helpompi arvioida. Lisäksi alatoiminnot selkiyttävät yritykselle sitä, mitä kaikkea
toimitusprojektiin kuuluu. Pohjaan voi lisätä tarkempia toimintoja, mikäli sellaisia
tulee.

KUVIO 18. Mallipohjan laskentakohde-välilehti
Kuviossa 18 tarjoukselle saatu kustannus 87€ on saatu selville laskemalla ensin
prosentuaalinen ajankäyttö kyseiselle toiminnolle, joka on jaettu tarjoustoiminnon kokonaiskustannuksella laskentakaudelta. Tarjouksen prosentuaalinen
aika 3,57 % on siis saatu, kun laskentakohteen tarjoukselle käytetty aika 2,5h on
jaettu toiminnot välilehdeltä tarjouksen kokonaisajalla 70h. Tämän jälkeen 3,57 %
on jaettu toiminnot-välilehdeltä tarjouksen kokonaiskustannuksella 2426€. Muiden toimintojen kustannukset on selvitetty samalla kaavalla.
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Yritys pystyy käyttämään pohjaa myös muiden kyseisenä ajankohtana toimitettujen kassajärjestelmien kustannusten laskuun. Laskentakohde-välilehdelle tulee
vain syöttää toimitusprojektiin kulunut aika. Mallia pystytään hyödyntämään jatkossa, kun resurssi-välilehden lukuja muutetaan laskenta-ajankohdan mukaan ja
saman ajankohdan kokonaistyöaika arvioidaan viiden toiminnon kesken. Mallipohja toimii siis täysin manuaalisesti. Pohjan täyttäminen helpottuu, kun resurssivälilehdelle on määritelty, miltä kirjanpidon pääkirjan tileiltä kustannukset on
otettu ja henkilökunta seuraa tarkemmin sitä, mihin toimintoihin työaikaa on käytetty.

4.4

Johtopäätökset

Opinnäytetyön case-yrityksellä ei ole ollut aikaisemmin käytössään kustannuslaskentamallia, joten saatuja tuloksia ei voida verrata mihinkään aiempaan laskentaan. Laskentakohteena oli kaksi aikaisemmin tapahtunutta toimitusprojektia, joille kuuluvat kustannukset saatiin kohdistettua.
Yrityksen toimitusjohtajan kanssa käydyn keskustelun mukaan laskennasta saadut
luvut vaikuttivat totuudenmukaisilta ja suuntaa antavilta. Mallipohjan mukaan
suurin aika niin prosentuaalisesti kuin euromääräisesti kului puolen vuoden ajalta
kassajärjestelmissä toimitukseen ja jälkihoitoon, mikä tiedettiin jo ennalta. Nyt
tälle käytetylle ajalle saatiin myös euromääräiset kustannukset.
Laskentakohteeksi otetut kaksi toimitusprojektia näyttävät sen, kuinka yrityksen
kassajärjestelmätoimitukset vaihtelevat asiakkaittain. Toisessa toimituksessa suurin osa ajasta kului juuri toimitukseen ja jälkihoitoon, kun taas toisessa toimituksessa jälkihoitoon kului vähiten aikaa kaikista kassajärjestelmiin kuuluvista toiminnoista.
Laskentamallista voidaan nähdä, kuinka paljon jo tunnin lisäys kullakin toiminnolla kulutti resursseja laskennan aikaisella puolella vuodella. Kustannukset on
laskettu kyseiseltä puolelta vuodelta, mutta ne ovat suuntaa antavia myös nykyhetkestä, mikäli henkilöstön ajankäyttö on suhteessa sama kuin tarkastelunaikaisella puolella vuodella. Kahdesta mallilaskennasta nähdään, että tarjouksen, tilauksen ja toimituksen kustannukset pystytään kattamaan tarjouksen loppusumman
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katteesta. Toisessa esimerkissä jälkihoito aiheutti kuitenkin melko suuria kustannuksia. Mikäli jälkihoitoon käytetty aika on ollut yhdellä asiakkaalla lyhyt, tällaisesta työstä ei välttämättä ole laskutettu. Laskelma kuitenkin osoittaa, että kokonaisuudessa jälkihoitoon käytetyn ajan kustannuksista tulee jo suuria. Tästä voidaan pohtia, mistä suuri osuus jälkihoidosta johtuu ja olisiko jälkihoidon työtä
mahdollista laskuttaa pienemmistäkin töistä. Jälkihoito on myös toiminnoista vaikeimmin ennakoitavissa ajankäytön suhteen. Jälkihoitoon käytetty aika voi vaihdella suurestikin eri asiakkaiden kesken.
Tärkeimpänä kohdistimena kohdistettaessa resursseja toiminnoille ja toimintoja
laskentakohteelle oli aika. Henkilöstön ajankäyttöä ei kuitenkaan mitattu tarkasti
puolen vuoden laskenta-aikana, vaan se perustui enemmän arvioon. Henkilöstökulut ovat kuitenkin suurin resurssi yritykselle. Mikäli halutaan vielä tarkempia lukuja, tulisi henkilöstön mitata ajankäyttöään tarkemmin. Ajankäyttö toimintojen
suhteen on varmasti suhteessa oikein, mutta todellisten työtuntien selvittämiseen
tarvitaan tarkempaa ajankäytön seurantaa. Näin laskennan tuloksistakin saadaan
entistä tarkempia ja totuudenmukaisempia. Pienessä organisaatiossa ajankäytön
seuranta ei kuitenkaan ole aina helppoa, sillä henkilöstössä kaikki tekevät samoja
töitä ja työtehtävät saattavat vaihtua hyvin tiuhaan. Näin ajankäytön jako tässä
laskennassa määritellyille toiminnoille voi olla haastavaa ja viedä aikaa varsinaiselta työajalta.
Mikäli toimintolaskenta otettaisiin käyttöön yrityksen kustannuslaskentamenetelmänä, tulisi ratkaista se, miten tärkeintä kohdistinta, eli työaikaa kyettäisiin seuraamaan toimintojen kesken. Työajan mittaus tulisi rakentaa niin, että se ei juuri
veisi henkilöstön työaikaa, vaan mittaaminen tapahtuisi kaiken tekemisen keskellä
lähes automatisoidusti.
Yrityksen toimitusjohtajan kanssa käydyn keskustelun mukaan laskentamalli on
hyvä pohja, sillä yrityksessä ei ole ollut aiemmin käytössä kustannuslaskentamallia. Malli lisää yrityksen oppimista ja osaamista, jonka perusteella se pääsee kehittämään kustannuslaskentaansa. Malli ei anna täysin tarkkoja lukuja, mutta tulokset
ovat suuntaa antavia ja kertovat pääpiirteittäin, mihin henkilöstön työaika kuluu ja
mitä se yritykselle kustantaa.
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5

YHTEENVETO

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahden toimitusprojektin todelliset kustannukset case-yrityksessä. Toimitusprojektilla tarkoitetaan tässä työssä kassajärjestelmätoimituksia. Kustannusten laskemiseksi luotiin Excel-mallipohja, jossa laskenta suoritettiin toimintolaskennan teorian pohjalta.
Työ koostuu kahdesta osasta; teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuus
jakaantuu kahden pääotsikon alle, jotka ovat johdon laskentatoimi ja toimintolaskenta. Empiirinen osa on toteutettu case-tutkimuksena, jossa tietoa laskentamallin
rakentamiseksi kerättiin teorian, case-yrityksessä käytyjen keskustelujen, opinnäytetyön tekijän omien kokemuksien ja case-yrityksen kirjanpidon pohjalta. Tutkimus siis toteutettiin case-tutkimuksena käyttäen kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.
Opinnäytetyön pääkysymykseksi määriteltiin:
-

Voidaanko toimintolaskennan avulla selvittää case-yrityksen toimitusprojektien todelliset kustannukset?

Tämän lisäksi määriteltiin tarkentavia alakysymyksiä, jotka olivat:
-

Mistä toiminnoista case-yrityksen toimitusprojekti koostuu?

-

Mitkä toiminnot aiheuttavat eniten kustannuksia?

-

Millä kohdistimilla kustannukset saadaan kohdistettua oikeudenmukaisimmin?

Mistä toiminnoista case-yrityksen toimitusprojekti koostuu?
Case-yrityksen toimitusprojektin toiminnoiksi määriteltiin Case-osiossa tarjous,
tilaus, toimitus ja jälkihoito. Näihin toimintoihin päädyttiin sillä perusteella, että
jokainen toimitusprojekti vaatii nämä toiminnot jotta kassajärjestelmä saadaan
toimitettua asiakkaalle.
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Mitkä toiminnot aiheuttavat eniten kustannuksia?
Laskentamallin mukaan puolen vuoden seurantajaksolta toimitus-toiminto aiheuttaa näistä toiminnoista kaikkein eniten kustannuksia yritykselle. Samat tulokset
saatiin myös tarkastellessa kahta esimerkiksi otettua toimitusta. Toiseksi eniten
kustannuksia aiheuttaa jälkihoito. Esimerkkitoimitukset osoittavat kuitenkin sen,
että jälkihoitoon käytetty aika vaihtelee suuresti toimituksittain. Toisessa toimituksessa jälkitoimitus vei suhteessa koko toimitusprojektiin paljon aikaa, kun taas
toisessa toimituksessa jälkihoito vei kaikista toiminnoista vähiten aikaa. Tämä on
siis toiminto, johon käytettyä aikaa ei käytännössä pystytä ennalta arvioimaan.

Millä kohdistimilla kustannukset saadaan kohdistettua oikeudenmukaisimmin?
Tärkeimmäksi kohdistimeksi laskennassa määriteltiin aika. Case-yrityksen kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista, jolloin kustannukset saa
määriteltyä oikeudenmukaisimmin sen mukaan, minkä verran toimintoihin on
käytetty työaikaa. Tämän lisäksi toimitila-resurssi kohdistettiin toimitilojen neliöiden mukaan, jossa arvioitiin kuinka paljon kassajärjestelmät kuluttavat yrityksen tiloja. Hallinto ja markkinointi -resurssi jaettiin ensin taloushallintoon, markkinointiin, mainontaa sekä puhelinkuluihin, joista arvioitiin kassajärjestelmiin
kuuluvat kustannukset. Tämän jälkeen nämä kustannukset kohdistettiin toiminnoille niihin käytetyn ajan mukaan.

Voidaanko toimintolaskennan avulla selvittää case-yrityksen toimitusprojektien
todelliset kustannukset?
Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että case-yrityksessä kyetään selvittämään toimitusprojektiensa todelliset kustannukset toimintolaskennan avulla.
Luodun mallipohjan tulokset eivät kuitenkaan anna täyttä totuutta, vaan ovat
suuntaa antavia. Tarkempien lukujen selvittämiseksi tarvittaisiin tarkempaa henkilöstön ajankäytön seurantaa. Mallipohjan tulokset kuitenkin näyttävät, miten henkilöstön työaika jakaantuu määritellyille toiminnoille ja mitä tämä kustantaa yri-
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tykselle. Tulokset ovat suuntaa antavia ja mikäli laskentaa suoritetaan myöhemmin, voidaan tuloksista nähdä, onko yrityksen toiminta oleellisesti muuttunut toimintojen suhteen tai onko jonkin toiminnon kustannukset kasvanut merkittävästi.
Pienessä yrityksessä toimintolaskenta ei välttämättä anna yhtä tarkkoja tuloksia
kuin suuremmassa yrityksessä. Tähän vaikutta se, että pienessä yrityksessä koko
henkilöstö suorittaa sekaisin samoja toimintoja. Isommassa yrityksessä tehtävän
jako toimintojen kesken on selkeämpi. Tästä voidaan pohtia, onko toimintolaskenta oikea kustannuslaskentamalli case-yritykselle. Laskentamallilla saatiin suuntaa
antavia tuloksia ja mikäli toimintoihin käytettyä työaikaa kyetään mittaamaan
tarkemmin, on toimintolaskennan avulla mahdollista selvittää case-yrityksen toimitusprojektien kokonaiskustannukset.

5.1

Luotettavuuden arviointi

Opinnäytetyön luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin pohjalta.
Reliaabeliudella tarkoitetaan toistettavuutta, eli jos tutkimus tehtäisiin uudestaan,
tulisi päätyä samoihin tuloksiin. Reliabiliteettitutkimus ei tuota sattumanvaraisia
tuloksia. Validius eli pätevyys merkitsee tutkimusmenetelmän kykyä mitata oikeaa asiaa. Esimerkiksi kyselylomakkeissa tutkimukseen vastaava saattaa ymmärtää
kysymykset eri tavalla kuin tutkija on ne tarkoittanut, jolloin tutkimusta ei voida
pitää validina. Tällaisessa tilanteessa ei voida olettaa tutkittavan oikeaa asiaa.
(Hirsjärvi, ym. 2007, 226–227.)
Työtä voidaan pitää reliabiliteetin kannalta melko luotettavana, sillä kyseinen tutkimus tehtiin yhdelle yritykselle. Tulokset eivät tällöin ole yleistettävissä muihin
vastaaviin yrityksiin, vaan ainoastaan case-yritykseen. Laskennan tiedot on kerätty yrityksen toimitusjohtajan ja työntekijän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta
ja euromääräiset luvut on saatu yrityksen kirjanpidosta ajalta 1.1.–30.6.2014. Kuten toimintolaskennan teoriaosuudessa todettiin, mahdollisimman tarkat tiedot
saadaan, kun tietoa kerätään niiltä henkilöiltä, jotka todellisuudessa suorittavat
toimintoja. Myös tässä tutkimuksessa tiedot kerättiin toimintoja suorittavilta henkilöiltä. Laskentaan kerätyt välilliset kustannukset kattavat 75 % yrityksen kiin-
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teistä kustannuksista, joka osaltaan lisää laskennasta saatavaa oikeanmukaista
tietoa.
Reliaabeliutta olisi voinut parantaa selvittämällä tarkemmin toimintoihin käytettyä
aikaa, mutta näin jälkeenpäin tämän selvittäminen ei ollut enää mahdollista. Mikäli tutkimus suoritettaisiin uudelleen, saatettaisiin toimitilojen ja hallinnon ja markkinoinnin kohdistimet valita hieman eri tavalla. Tällöin myös tulokset muuttuisivat hieman. Tärkein kohdistin oli kuitenkin aika, eivätkä toimitilojen ja hallinnon
ja markkinoinnin resurssit vaikuta tuloksiin suuresti, sillä henkilöstö-resurssi kattaa resursseista suurimman osan.
Tutkimuksessa saatiin vastaukset pää- ja alakysymyksiin, jonka perusteella opinnäytetyötä voidaan pitää validina. Tavoitteena oli selvittää kahden yksittäisen
toimitusprojektin kokonaiskustannukset mallipohjan avulla ja tämä tavoite myös
saavutettiin.

5.2

Jatkotutkimusaiheet

Tämä työ jättää paljon jatkotutkimusaiheita toimintolaskennan kehittämiseksi case-yrityksessä. Toimintolaskentaa voitaisiin hyödyntää yrityksen muihin osaalueisiin, kuten erilliskassoihin ja maksupäätteisiin tuotekohtaisia kustannuksia
laskettaessa. Laskennan kohteena voisivat myös olla yksittäiset asiakkaat.
Yhtenä suurena jatkotutkimusaiheena voisi selvittää, millainen projekti on ottaa
toimintolaskenta käyttöön kustannuslaskentamallina case-yrityksessä. Tällöin
tulisi selvittää, millaisia muutoksia yrityksen kirjanpitoon tulisi tehdä, jotta tieto
laskentaan saataisiin mahdollisimman automaattisesti. Lisäksi henkilöstön ajankäytön mittaaminen tulisi tapahtua mahdollisimman automatisoidusti, jotta tämä
ei veisi turhaa aikaa varsinaiselta työltä. Laskentaa voitaisiin alkaa kehittämään
toimintojohtamisen suuntaan ja rakentaa erilaisia mittareita, joilla yritys kykenee
seuraamaan ja tehostamaan toimintaansa.
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