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TIIVISTELMÄ 
 
 

Tämän tutkintotyön tarkoituksena oli tutkia Levorannan Autoliike Oy:n korjaamon toimin-

toja. Työssä selvitettiin tuloslaskelman avulla alhaisen tuloksen syitä. Nykyisessä tuloslas-

kelmassa ei ole eroteltu korjaamoa ja varaosatoimintoja, joten tehtävänä oli tutkia ja tehdä 

tuloslaskelma, joka erittelee korjaamon ja varaosatoimintojen tuloslaskelmat. Tutkimukset 

rajattiin korjaamon tuloslaskelman osuuteen. 

 

Työssä käytettiin apuna liikkeen tulo- ja menotilien tietoja ja Automasterin mekaanikko- 

raportteja sekä tietoja, joita on kerätty työssäoloaikana.  

 

Tehty tuloslaskelma analysoitiin ja sen jälkeen selvitettiin ongelmakohtia. Ongelmakohtiin 

etsittiin ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla korjaamon tulosta saataisiin parannettua. Kun 

tulot ja menot tiedetään, on helpompi löytää ratkaisuja ongelmiin. 

 

Työssä havaittiin ongelmien olevan laskutustyönmyynnissä. Myös varaosamyynnin alen-

nus osastojen välillä tuottaa ongelmia. Työn tuloksia voidaan käyttää hyödyksi laadittaessa 

budjettia tuleville vuosille. Myös ongelmakohtien etsimisessä työstä on apua.  
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this thesis was to examine the operations of Leveorannan Autoliike Oy’s   

service department for the year 2004.  

 

The aim was to find reasons for the low annual revenue. In the current income statement 

there is no division made between the revenue produced by the service department and 

revenue produced by the spare part department. My job was to research and create an      

income statement which divides the two departments into their own categories. The final 

results were focused completely on the service department’s revenue results.    

 

In this research, data was gathered by using the business income and expense account     

information, from Automaster mechanic reports and from information gained from work 

experience.  

  

The income statement was analyzed and problematic issues were dealt with. Solutions    

were found for the problematic areas and ways to increase profit were devised. When the 

exact amount of profit and total expenses was known, it was easier to find solutions for the 

problems found.  

 

According to the research results the largest problems were dealing with billing sales. Also 

discounts from spare part sales between departments contributed to the problems. The re-

sults of this research are beneficial for recognizing problem areas and calculating future 

budgets. 
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ALKUSANAT 

 

 

Työ aloitettiin keväällä 2005. Työn aihe muodostui Levorannan  Autoliike Oy:n toimitus-

johtaja Aulis Ylösen ja tekn.lis. Tauno Kulojärven ehdotuksista tutkintotyön aiheeksi kor-

jaamon talouden ja toiminnan kehittämisestä. Työn tietoja olen kerännyt jo syksystä 2004 

alkaen, jolloin työskentelin kyseisessä yrityksessä työnjohtajana ja takuukäsittelijänä. 

 

Työn edetessä tutkimukset rajattiin korjaamoon osuuteen, koska työn tekijällä on työelä-

män kokemusta korjaamoista enemmän, vaikka varaosien tuloksessa olisi ollut myös pa-

rannettavaa. 

 

Työn tavoitteina oli tehdä selvitys korjaamon nykytilanteesta sekä käsitellä yksityiskohtai-

sesti korjaamon tuloslaskelmaa. Valmiista työstä on tarkoitus olla hyötyä korjaamolle ja 

johdolle, joka selvittää tämänhetkisen tilanteen. 

  

Kiitokset kuuluvat Levorannan Autoliike Oy:n toimitusjohtaja Aulis Ylöselle, Levorannan  

Autoliike Oy:n henkilökunnalle ja tekn.lis. Tauno Kulojärvelle, jotka antoivat neuvoja työn 

edetessä. 

 

 

 Tampereella 3.toukokuuta.2005 

 
  
 Markus Malinen 
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1 JOHDANTO 
 
  

Levorannan Autoliike Oy on toiminut Vammalassa 76 vuotta. Yritys aloitti toimintansa 

vuonna 1929, kun Erkki Levoranta perusti autokorjaamon Vammalaan. Autoliiketoiminta 

alkoi 1930-luvulla. Ford–merkkiedustus alkoi vuodesta 1963. Tällä hetkellä Levorannan 

Autoliike Oy:n palveluksessa on 25 työntekijää ja liikevaihto on 25 miljoonaa euroa vuon-

na 2003. Vuonna 2003 uusia Fordeja myytiin Levorannan liikkeistä yhteensä 510 kpl ja 

käytettyjä autoja 1480 kpl. Päätoimipaikka sijaitsee Vammalassa, jossa on uusien ja käytet-

tyjen autojen myynti, Ford merkkikorjaamo ja varaosamyynti. Lisäksi toimipisteitä on 

Huittisissa ja Ikaalisissa. Huittisten toimipiste avattiin vuonna 1990. Huittisissa on uusien 

ja käytettyjen autojen myynti.  Ikaalisten toimipiste avattiin vuonna 1993. Ikaalisissa on 

uusien ja käytettyjen autojen myynti, sekä Ford merkkikorjaamo ja varaosamyynti. Levo-

rannan Autoliike Oy on saanut arvostetun Chairman´s Award -palkinnon vuosina 1989, 

1992 ja 2001, joka kertoo hyvästä asiakastyytyväisyydestä ja palvelusta. /6/ 

  

Levorannan Autoliike Oy:n jälkimarkkinoinnin tulos oli vuonna 2004 alhainen. Jälkimark-

kinoinnissa ei tarkkaan pystytä osoittamaan ongelmallisia toimintoja, joista alhainen tulos 

johtuu.  

  

Työn tavoitteena on tutkia Levorannan Autoliike Oy:n jälkimarkkinointia Vammalan toi-

mipisteen osalta. Jälkimarkkinointi käsittää korjaamotoiminnot ja varaosatoiminnot.  Tut-

kimuksessa on tarkasteltu heikon tuloksen syitä tuloslaskelman pohjalta. Tutkimuksen tar-

koitus on parantaa Levorannan Autoliike Oy:n korjaamotoimintojen katetuottoa.  

 

Valmiin työn tavoitteena on antaa toimintamalleja ja parannusehdotuksia, joilla Levoran-

nan Autoliike Oy:n korjaamotoiminnan tulosta saadaan nousemaan kannattavalle tasolle.  

 

 Työ rajataan Levorannan Autoliike Oy:n korjaamotoimintoihin. 
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2 LEVORANNAN AUTOLIIKE OY:N KORJAAMO 
 
 

Levorannan Autoliike Oy:n korjaamossa huolletaan henkilö- ja pakettiautoja. Korjaamo on 

valtuutettu tekemään Ford-huollot, takuukorjaukset ja kolarikorjaukset. Korjaamolla huol-

letaan myös muiden merkkien henkilö- ja pakettiautoja. Korjaamolla on kahdeksan nostu-

ripaikkaa ja Autorobot-korinoikaisupenkki kolarikorjaukseen. Automaalaukset teetetään 

alihankintana automaalaamoissa.  

 

Korjaamolla työskentelee kuusi vakituista mekaanikkoa ja kaksi osa-aikaista mekaanikkoa.  

Työnvastaanotossa oli aikaisemmin vain korjaamopäällikkö, mutta viime syksynä siirret-

tiin varaosapäällikkö takuukäsittelijäksi. Nykyään työnjohdossa työskentelee kaksi henki-

löä. Korjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.30.  

 

Korjaamolla on käytössä Automaster-ohjelmisto asiakastietojen, työmääräyksien ja lasku-

jen tekoa varten. Fordin Microcat-ohjelmisto varaosa- ja huoltohintoja varten. Lisäksi käy-

tössä on Fordin korjaamokirjallisuus ja tietokanta Internetissä. 

 

   

2.1 Varaosatoiminnot 

 

Varaosatoiminnot myyvät pääasiassa Ford-merkkiosia. Myös tarvikeosia toimitetaan. Va-

raosien palveluksessa toimii kaksi vakituista henkilöä.  Varaosatoiminnoissa on Automas-

ter-ohjelmisto varaston hallintaan ja Fordin Microcat-varaosaohjelmisto. Työaika on jaettu 

aamu- ja iltavuoroon. Aamuvuoro alkaa kello 8 ja päättyy kello 4. Iltavuoro alkaa kello 9 

ja päättyy kello 5. 
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2.2 Korjaamon ja varaosatoimintojen organisaatio 

 

Korjaamon ja varaosatoimintojen organisaatio on esitetty kuvassa 1. Korjaamolla on kaksi 

henkilöä työnjohdossa. Toisen henkilön vastuualueeseen kuuluu työnjohto, asiakaspalvelu 

ja laskujen läpikäynti asiakkaan kanssa. Toinen käsittelee takuuanomukset, hoitaa vakuu-

tusyhtiöihin kolarikorjauksiin liittyviä laskuja ja seuraa korjaamon laskuttamattomien töi-

den listaa.  

 

Varaosatoiminnoissa työskentelee kaksi henkilöä. Konttoristi palvelee kumpaakin osastoa. 

 

Toimitusjohtaja 

Korjaamo Varaosatoiminnot Konttoristi 
 

Varaosamyyjät 2 
henkilöä 

Takuukäsittelijä ja 
laskujen käsitteli-
jä(myös varaosat) 

Korjaamon työnjohta-
ja 

 

Mekaanikkoja 6 
vakituista ja 2 osa-

aikaista  
  

Kuva 1. Korjaamon ja varaosatoimintojen organisaatiokaavio vuonna 2004 
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3 KORJAAMON JA VARAOSATOIMINTOJEN TULOSLASKELMA 
 

 
Tuloslaskelma suoritettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Tuloslaskelma laadittiin kor-

jaamon ja varaosatoimintojen tulo- ja menotilien pohjalta vuosilta 2004 ja 2003. Lisäksi 

työssä on käytetty mekaanikkoraportteja ja leimausraportteja, jotta saataisiin selvitettyä 

ongelmakohdat sekä ne toiminnot, joita tulisi kehittää, jotta kannattavuus parantuisi.  Työs-

sä käsitellään korjaamon tuloslaskelman osuutta.  

     

Tilinpäätöksessä korjaamon ja varaosatoimintojen tulokset lasketaan yhteen, koska sisäisiä 

siirtoja korjaamon ja varaosatoimintojen välillä tapahtuu.  
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4 KORJAAMON TULOJEN TARKASTELU  
 

4.1 Liikevaihto 

 

Korjaamon liikevaihto laskettiin seuraavista tileistä.  

 

Tarvike- ja öljymyyntiin on laskettu seuraavat tilit: 

• Ford-osat, myymälämyynti 

• Ford-osat, käytetyt yksiköt 

• Ford-osat, uudet yksiköt 

• Ford-osat, korjaamomyynti 

• Ford-osat, takuumyynti 

• Traktoriosat, myynti 

• Muut osat, myymälämyynti  

• Muut osat, käytetyt yksiköt 

• Muut osat, uudet yksiköt 

• Muut osat, korjaamomyynti 

• Myynti, Wurth-tuotteet 

• Muut osat, takuumyynti 

• Katsastusmaksut asiakkailta 

• Rengasmyynti, myymälä 

• Renkaat, käytetyt yksiköt 

• Renkaat, uudet yksiköt 

• Rengasmyynti, korjaamo 

 

Työnmyynnin tileihin on laskettu seuraavat tilit: 

• Työnmyynti, sisältäen käteis- ja laskutusmyynnin 

• Käytetyt, sisäinen työ 

• Uudet, sisäinen työ 

• Työnmyynti, takuut, Ford 
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Vieraan työnmyynnin tileihin on laskettu seuraavat tilit: 

• Myynti, vieras työ 

• Myynti, vieras työ Ford 

 

Lisäksi on tulotilejä seuraaville tuotteille: 

• Laskutuslisä 

• Sijaisauton vuokrat 

 

Tulotilejä on 25. Vuonna 2004 työmyynti on käsittänyt korjaamon liikevaihdosta lähes 

puolet. Korjaamon liikevaihto vuonna 2004 jakautui kuvan 2 mukaisesti. Vieras työmyynti 

käsittää automaalaamoiden tekemät työt pääsääntöisesti. 

 

Korjaamon liikevaihto 

Vieras työmyynti 
yhteensä 

Laskutuslisä ja 
sijaisauton vuokrat 

Varaosamyynti 
yhteensä 

Työnmyynti 
yhteensä

 
Kuva 2. Korjaamon liikevaihdon jakautuminen vuonna 2004 

 

4.2 Työnmyynti 

 

Työnmyynti käsittää noin puolet korjaamon liikevaihdosta. Velotettavat tuntihinnat ovat 

normaalista asennustyöstä 50,80 €, vianmäärityksestä 54 € ja korikorjauksessa 54 €. Sisäi-

nen työ veloitetaan alentamattomana automyyntiosastolta. Fordin vuosihuollot ovat kiinte-

ästi hinnoiteltuja töitä, eli kaikkialla Suomessa huoltojen hinnat ovat samat.  
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Työnmyynti 

Takuut Ford 

Käytetyt sisäinen 
työ  

Asiakastyöt 

Uudet sisäinen työ 

 
 Kuva 3. Työnmyynnin jakautuminen vuonna 2004 

 

Sisäisiä töitä tehdään uusiin ja käytettyihin autoihin. Uusissa autoissa tehdyt työt ovat ol-

leet lähinnä lisävarusteiden varusteluja. Käytetyissä autoissa työt ovat olleet korjauksia ja 

kunnostuksia.  
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4.2.1 Tehtyjen korjaustöiden lukumäärä 
  

 
Tehdyt korjaustyöt jakautuivat vuodelle 2004 kuvan 6 mukaisesti. 

 

Tehtyjen korjaustöiden määrä 

laskutusmyynti

uudet autot

käyt. autot

takuutyöt

omat takuut

käteismyynti

 
 
 Kuva 6. Tehtyjen korjaustöiden jakautuminen vuonna 2004 
 
 

Tehdyt korjaustyöt ovat vuonna 2004 olleet isoja. Normaalissa huollossa kuluu noin tunti. 

Tehdyt korjaustyöt ovat monesti olleet koko päivän kestäviä. 
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4.3 Vierastyön myynti 
 
  

Vierastyön myynti käsittää maalaamoiden tekemän työn. Korjaamo käyttää viittä eri maa-

laamoa Vammalan seudulla. Vierastyö laskutetaan pääsääntöisesti vakuutusyhtiöiltä. Vie-

raan työnmyynti jakautui vuodelle 2004 kuvan 7 mukaisesti.  

 

Vierastyön myynti 

Vierastyö 
2 Vierastyö

 
 Kuva 7. Vierastyön myynnin jakautuminen vuonna 2004 

 

 

4.4 Laskutuslisä ja sijaisauton veloitus 

 

Muuta myyntiä ovat laskutuslisät ja sijaisauton vuokrat. Sijaisautoista kaksi on uusia Ford 

Focus C-Max -henkilöautoja Ford-takuukorjauksien ajaksi ja kuusi vanhempaa autoa huol-

tojen ajaksi, joista on peritty 10 €:n nimellinen vuokra. Myynti on jakautunut vuodelle 

2004 kuvan 8 mukaisesti. 
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Laskutuslisä ja sijaisauto

Laskutuslisä Sijaisauton 
vuokrat

 
 Kuva 8. Laskutuslisän ja sijaisauton veloituksen jakautuminen vuodelle 2004 
 
 

4.5 Korjaamon varaosamyynti 

 

Korjaamon varaosamyynti koostuu Ford-merkkiosista, tarvikeosista, pientarvikkeista, öl-

jyistä ja renkaista. Lisäksi on veloitettu katsastusmaksuja. Korjaamon varaosamyynti ja-

kautui vuodelle 2004 kuvan 9 mukaisesti.   

 

Korjaamon varaosamyyntiRengasmyynti 
korjaamo 

Katsastusmaksut 
asiakkailta

Myynti Wurth-tuotteet

Muut osat 
korjaamomyynti(esim.

Mobil)  

Muut osat 
takuumyynti Ford osat 

korjaamomyynti 

Ford osat takuumyynti 

 
 Kuva 9. Korjaamon varaosamyynnin jakautuminen vuonna 2004 
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5 KORJAAMON KULUJEN TARKASTELU 
 
 

Korjaamolla on 70 kulutiliä. Kulut jakautuivat alla olevien tilien mukaan. 

 

Muuttuviin kuluihin on laskettu seuraavat tilit: 

• Ostot, Ford-varaosat    

• Varaosien sisäiset siirrot    

• Traktoriosat, ostot    

• Ostot, muut osat  

• Toimeksiantomaksut   

• Ostot, renkaat    

• Ostot, vieras työ ALV 0 %    

• Saadut käteisalennukset 

• Ostot, ALV 0 %    

• Ostot, vieras työ   

• Muuttuvat palkat    

• Muuttuvien palkkojen provisiot    

• Muuttuvien loma- ja sairasajan palkat    

• Muuttuvien sosiaalikulut       

• Sosiaalikulujen omavastuut      

• Varastojen muutos    

• Luottotappiot, ALV 22 %    

• Annetut alennukset    

 

 Osastokuluihin on laskettu seuraavat tilit: 

• Kiinteät palkat    

• Provisiot, kiinteät palkat    

• Loma- ja sairasajan palkka, kiinteät    

• Palkkiot luottamustehtävistä    

• Sosiaalikulut, kiinteät palkat    
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• Sosiaalikulujen omavastuut      

• Päivärahat, muuttuvat palkat    

• Matkakulut, muuttuvat palkat    

• Päivärahat kiinteäpalkkaisille    

• Matkakulut autojen siirroista    

• Mainos- ja ilmoituskulut    

• Myynninedistäminen    

• Kokous- ja neuvottelukulut    

• Koulutus    

• Edustuskulut    

• Jäsen maksut    

• Lahjoitukset    

• Vakuutukset    

• Autokulut, polttoaineet    

• Autokulut, muut    

• Henkilökuntamenot    

• Henkilökuntamenot, ALV 0 %  

• Suoja- ja työvaatekulut    

• Muut liikekulut    

• Muut liikekulut ALV 0 %  

• Ostorahdit    

• Omat takuut asiakkaille    

• Työkalut ja tarvikkeet    

• Koneiden korjaus(korjaamo)    

• Lehtien tilausmaksut    

• Kannatusilmoittelu ja sponsorointi    

• Osastonkulut yhteensä    

• Poistot: koneet ja laitteet    

• Poistot: kalusto    

• Poistot: ajoneuvot    

• Poistot: aineettomat oikaisut    

• Poistot: muut pitkävaikutteiset    

• Poistot yhteensä    
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• Kiinteistön kunnossapito    

• Käyttökulut, polttoöljy    

• Käyttökulut, vesi    

• Käyttökulut, sähkö    

• Siivous ja puhtaanapito    

• Kaluston korjaus ja ylläpito    

• Viestintäkulut, puhelin    

• Viestintäkulut, posti    

• Konttoritarvikkeet    

• Pankkien palvelumaksut    

• ATK- ja videotexkulut    

 

Hallinnollisiin kuluihin on laskettu seuraavat tilit: 

• Sisäiset palkkasiirrot    

• Vieraat palvelut    

• Vuokrat    

• Vuokrat käyttö omaisuudesta    

 

Korjaamon kulut vuodelle 2004 jakautuvat kuvan 10 mukaisesti. Muuttuvat kulut ovat kor-

jaamon suurin kuluerä.   

Korjaamon kulutt

Hallinnolliset kulut 
yhteensä

Osastokulut 
yhteensä

Muuttuvat kulut 
yhteensä

 
Kuva 10. Korjaamon kulujen jakautuminen vuonna 2004 
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5.1 Palkkakulut 
 
 

Palkkakulut jakautuvat kiinteäpalkkaisiin ja muuttuvapalkkaisiin. Kiinteäpalkkaisia ovat 

työnjohtaja ja varaosamyyjät. Muuttuvapalkkaisia eli tuntipalkkaisia ovat mekaanikot. 

Kiinteäpalkkaiset on laskettu osastokuluihin ja muuttuvapalkkaiset on laskettu muuttuviin 

kuluihin. 

 

 

5.1.1 Kiinteät palkkakulut  

 

Korjaamon työnjohdon kulut kuuluvat kiinteisiin palkkakuluihin. Korjaamon kiinteät palk-

kakulut on jaoteltu kuvassa 11. 

Korjaamon kiinteät palkkakulut

Sosiaalikulut

Loma- ja 
sairasajan palkka 

Provisiot 

Palkat

  
Kuva 11. Korjaamon kiinteitten palkkakulujen jakautuminen vuonna 2004 
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5.1.2 Muuttuvat palkkakulut 
 
  

Mekaanikot tekevät töitä tuntipalkalla. Muuttuvien palkkakulut on jakautunut kuvan 12 

mukaisesti. 

 

  

 

Korjaamon muuttuvat palkkakulut

Sosiaalikulut

Loma- ja sairasajan 
palkat

 Provisiot

 Palkat

 
 Kuva 12. Muuttuvien palkkakulujen jakautuminen vuonna 2004 
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6. KORJAAMON ONGELMAKOHDAT 
 
 

Työnmyynnin tuottavuus on alhainen, varsinkin laskutustyömyynnissä. 

 

Autoalan keskusliitto Ry:n toimintakertomuksen mukaan korjaamoiden keskiveloitus tun-

nilta on vuonna 2004 ollut 52,50 €, joten tuntihintaa kannattaisi nostaa. /4/ 

 

Tulokseen vaikuttavia ongelmakohtia ovat työlle leimautumiset, laskutusmyynti, takuutyöt, 

vieraantyön myynti, sijaisautot ja varaosamyynti. Tuottavuutta saadaan parannettua seu-

raavissa alaluvuissa esitetyillä toimenpiteillä. 

 

6.1 Tulojen ongelmakohdat 

 

6.1.1 Työnmyynnin leimaukset  

 

Tulojen osalta työnmyyntiä on mahdollista nostaa, mutta se ei nouse mekaanikkojen pai-

kallaolotuntimääriä nostamalla, vaan tarkkailemalla veloitusta tehdystä työstä. Kaikki teh-

dyt työt pitää siis veloittaa mahdollisuuksien mukaan. Ongelma on leimauksissa työriveil-

le.  

 

Esimerkki 1 

Normaalissa vuosihuollossa on tehty vuosihuolto ja vaihdettu ajovalopoltin lisätyönä. Lisä-

työtä ei ole kirjattu työmääräykseen, vaan se on vaihdettu ilmaiseksi. Koska vuosihuolto on 

kiinteästi hinnoiteltu, mekaanikon käyttämää aikaa työstä ei voi veloittaa tuntien mukaan. 

Ajovalopolttimon vaihdosta olisi saanut veloitettua tuntiveloituksen mukaan. Näin rahaa 

menee paljon hukkaan, kun mekaanikot eivät tee työmääräykseen erillistä työriviä ja lei-

maudu työlle. 
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Esimerkki 2  

Työnjohtaja käsittelee työmääräykset valmiiksi laskutettavaksi työn valmistumisen jälkeen. 

Monesti työssä on vaihdettu esimerkiksi jarrupalat. Työlle leimaus on tapahtunut vain 

huoltotyöriville. Työnjohdolla on monesti kova kiire ja laskun läpikäynnissä ei huomata 

työmääräyksessä kirjattuina olleita jarrupaloja, koska työmääräyksessä ei ollut työriviä ja 

leimausta jarrupaloista. Jarrupalat veloitetaan, mutta ei työtä. 

 

6.1.2 Laskutus- ja käteistyönmyynti 
 
 

Laskutuksella tapahtuvat työt ovat monesti isompia loppusummaltaan kuin käteisellä ta-

pahtuva työnmyynti. Laskutustyönmyynnissä on käytetty aikaa työn tekemisen enemmän 

kuin on pystytty veloittamaan työstä, joten laskutukseen pitää paneutua laskutustyönmyyn-

nissä. Käteistyönmyyntiä ovat yleensä huollot ja pienet remontit.  

 

Esimerkki 1 

Isommissa korjauksissa menee aikaa ja sen veloittaminen täysimääräisenä on vaikeampaa 

kuin kiinteästi hinnoiteltujen töiden. Kolarikorjaus suoritetaan, ja siihen vakuutustarkastaja 

on antanut aikaa 12 tuntia ja työn tekemiseen kuluu 15 tuntia. Työstä veloitetaan 12 tuntia. 

Kolarikorjaaja leimautuu vain yhdelle työriville. Työnjohdon olisi kannattanut tehdä suu-

rempiin korjauskokonaisuuksiin erilliset työrivit ja mekaanikon leimautua työriveille erik-

seen. Jossain työvaiheessa on voinut olla enemmän vikaa kuin vakuutustarkastaja on anta-

nut aikaa ja ollut tietoinen vahingon laajuudesta. Mutta kun leimaukset ovat yhdellä työri-

villä, on vaikea erotella aikoja, jota kuhunkin työvaiheeseen on kulunut. 

 

 

6.1.3 Vierastyön myynti 

 

Vieraantyön myynnin laskutusta pitää seurata, että kaikki tulee veloitettua. Vieraantyö-

myynnin kulut ovat olleet suuremmat kuin myynti. 
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6.1.4 Korjaamon varaosamyynti 
 
 

Pientarvikemyynti on ollut vähäistä, vaikka se kuuluu kaikkiin töihin. Se on monesti jäänyt 

merkitsemättä lopulliseen laskuun asiakkaalle. Pientarvikelisän merkitseminen vastuu on 

jäänyt ainoastaan kassalle. Eli merkitsemisen työmääräykseen tekee jo työnjohto, jolloin se 

tulee varmasti veloitettua.  

 

Kierrätysmaksujen veloitus ollut vähäistä. Kierrätysmaksulle pitäisi perustaa oma tili, joten 

sen seuraaminen olisi helpompaa. Kierrätysmaksun voisi yhdistää tuotteeseen, jotta kierrä-

tysmaksu tulisi automaattisesti tuotteen mukana työmääräykseen.  

 

Katsastusmaksujen veloitukseen asiakkailta pitää paneutua. Katsastusmaksujen kulut ovat 

olleet suuremmat kuin mitä asiakkailta on veloitettu vuonna 2004. 

 

6.2 Korjaamon ongelmakohdat menojen osalta  

 

Menojen pienentäminen on vaikeampaa, koska monet kulut ovat kiinteitä ja välttämättömiä 

korjaamon toiminnalle. Palkat ja ylläpitokulut ovat kiinteitä. Työkaluja tarvitaan koko ajan 

lisää rikkoutumisien ja häviämisien takia. Tuloilla saadaan korjaamon tulos nousuun hel-

pommin. Omien takuiden osuus on saatava pienemmäksi. Omien takuiden osuus saadaan 

pienenemään vain nopealla laskutuksella, koska jos työmääräys seisoo työnjohdon pöydäl-

lä monta kuukautta, sitä on silloin hyvin vaikea laskuttaa asiakkaalta. Jonkin verran tietysti 

tulee omia takuutöitä epäonnistumisista. Menotilien määrää voisi lisätä, jolloin saisi tar-

kemmin, selville mistä meno johtuu.  
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7 TYÖN ARVIOINTI 

 
 

Levorannan Autoliike Oy:n korjaamon liikevaihto oli 1 096 878,21 € vuonna 2004.  

 

Tulotilien läpikäynti osoitti monta ongelmakohtaa. Ongelmat ovat pääsääntöisesti lasku-

tuksessa ja työmääräyksissä olevissa puutteissa. Varaosien kirjaamista työmääräyksiin pi-

täisi parantaa, koska paljon varaosia jää laskuttamatta. Tuloksen parantaminen vaatii töitä 

työnjohdolta sekä mekaanikoilta. Yleensä kummankin osapuolen pitää muuttaa toimintata-

poja, koska vain muuttamalla toimintatapoja saadaan tulos nousemaan.  

 

Takuutuntiveloitukseen pitäisi saada korotusta, koska se on liian alhainen. Normaalin tun-

tiveloituksen nosto olisi kannattavaa 52,50 €:oon.   

 

Korjaamon liikevaihtoa pystytään nostamaan korjaustoimenpiteillä, jotka kohdistetaan seu-

raavasti: 

 

• Työnjohdon pitää käsitellä laskut mahdollisimman nopeasti ja mahdollisesti saman 

päivän aikana. 

• Mekaanikon täytyy leimautua erikseen työmääräyksen kaikkiin töihin.  

• Työnjohdon ja mekaanikon pitää kirjata mahdollinen uusi työrivi työmääräykseen 

ja mekaanikon leimautua työlle. 

• Kolarikorjauksessa suuremmista kokonaisuuksista tehdään erilliset työrivit työmää-

räykseen. 

• Tarkastetaan säännöllisin väliajoin myytävien tuotteiden hinnat. 

• Veloitettava tuntihinta nostetaan 52,50 €:oon. 
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Lisäksi laskutukseen pitää kiinnittää huomiota. Moni tuote jää laskuttamatta. Laskutusta 

voidaan parantaa seuraavilla toimenpiteillä: 

 

• veloittamalla pientarvikelisä kaikista töistä 

• veloittamalla kierrätysmaksu 

• veloittamalla sijaisautoista 

• leimaamalla jokainen työleimaus omille leimausnimikkeille. 

 

Menojen pienentämiseen pitää myös kiinnittää huomiota. Menojen voidaan vähentää  

 

• menotilien määrää lisäämällä kulut tarkemmin selvillä 

• tarkkailemalla laina-autojen tankkausta, kun asiakas palauttaa auton 

• omia takuutöitä vähentämällä, joka tapahtuu edellä olevilla toimenpiteillä  

• palkkausta tarkistamalla ja työvaativuusryhmien tarkalla määrityksellä. 

 

Työn tietoja voidaan käyttää Levorannan Autoliike Oy:n korjaamon kannattavuuden pa-

rantamiseen. Toimintaa pitää kehittää nopeasti, jotta korjaamon tulos nousisi kannattavalle 

tasolle, myös varaosatoimintojen tulokseen pitää kiinnittää huomiota. Tuloksen parantami-

nen vaatii töitä koko henkilökunnalta ja kehittäminen pitää olla jatkuvaa, sillä autoala ke-

hittyy koko ajan.  

 

Työn tekeminen antoi paljon tietoa korjaamon taloudenhallinnasta työn tekijälle, joten työ 

on hyödyllinen tulevalle autoinsinöörille.  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   TUTKINTOTYÖ 26 (26) 
Markus Malinen 
 
 
 
LÄHDELUETTELO 
 
 

1 Levorannan Autoliike Oy:n mekaanikkoraportit 2004 

2 Levorannan Autoliike Oy:n korjaamoraportit 2003-2004 

3 Levorannan Autoliike Oy:n leimausraportit 2004 

4 Autoalan keskusliitto Ry:n Toimintakertomus 2004 

5 Levorannan Autoliike Oy. [www-sivu] Saatavissa: 
www.levorannanauto.fi

http://www.levorannanauto.fi/

