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TIIVISTELMÄ 

Asiakaskannattavuuksien tarkastelu ja kannattavien suhteiden tun-
nistaminen on tärkeää menestyvän yritystoiminnan takaamiseksi, 
sillä kannattavat asiakassuhteet muodostavat pohjan kannattavalle 
yritystoiminnalle. Asiakasta voidaan pitää kannattavana, mikäli sen 
tuotot ylittävät suhteesta aiheutuneet kustannukset. 
 
Tämän työn tarkoituksena oli esitellä toimeksiantajalle, KMT Group 
Oy:lle, vaihtoehtoinen tapa asiakaskannattavuuksien tarkasteluun, 
koska aiemman laskentamenetelmän tuloksia ei pidetty yrityksessä 
täysin luotettavina. Kannattavuuksien laskentamenetelmäksi valit-
tiin toimintolaskenta. 
 
Työn lopputuloksena on tietopaketti asiakaskannattavuuksista ja 
niiden seurannasta toimintolaskennan avulla. Teorian tueksi ja ha-
vainnollistamiseksi laadittiin kannattavuuslaskelmat toimeksianta-
jan avainasiakkaista. Laskelmissa apuna käytettyä materiaalia ei 
julkisteta työssä, sillä se on luottamuksellista. 
 
Tehtyjen laskelmien tuloksia on syytä pitää suuntaa antavina luon-
noksina. Niiden kehittäminen luotettavalle tasolle edellyttäisi yri-
tyksen tietojärjestelmien kehittämistä, tiedon yksityiskohtaisempaa 
tallentamista ja uusia laskentakierroksia. 
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ABSTRACT  
 

Benefit customers create a base for profitable business and that is 
the reason why it is important for firms to know their customer 
profitability. The customer is profitable for the company if the prof-
its are bigger than the costs. 
 
The purpose of this work is to provide a new method for the appli-
cant, KMT Group Oy, to make its profitability calculations. The 
new method is needed because of the lack of confidence in the old 
one. The new method is called Activity-Based Costing. 

 
The final outcome of the work is an info package) about customer 
profitability and how to follow it with the help of Activity-Based 
Costing.  To explain and clarify the theory profitability calculations 
on the applicant’s key customers were made. The material needed 
in calculations is classified information. 

 
However, the calculations provide only suggestive information 
about key customer profitability. For more reliable calculations 
generated data systems and repeated ABC computing are needed. 
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1 Johdanto 
 

Hyvä kannattavuus ja maksuvalmius sekä korkea omavaraisuus ovat 
menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä. Kannattavuus rakentuu tuote-
myynnin kautta kannattavista asiakkuuksista, jotka tuottavat yrityksel-
le enemmän kuin heistä aiheutuu kustannuksia. Tässä työssä kannatta-
vuutta käsitellään asiakaskannattavuuden näkökulmasta. Työ on tehty 
toimeksiantona KMT Group Oy:lle. 

 
Työn tavoitteena on esitellä toimeksiantajalle vaihtoehtoinen mene-
telmä asiakaskannattavuuksien laskemiseen ja seurantaan. Valittua 
menetelmää on havainnollistettu avainasiakkaista laadittujen kannat-
tavuuslaskelmien avulla. 
 
Lähtökohta vaihtoehtoisen laskentamenetelmän kehittämiselle oli yri-
tyksessä ilmennyt tyytymättömyys ja epäluottamus vanhaa järjestel-
mää kohtaan. Ongelmaksi oli muodostunut myös poistojen ja pää-
omakustannusten oikeudenmukainen kohdentaminen asiakkaalle. 
Työn aihe kehitettiin havaittujen ongelmien perusteella kirjoittajan ja 
toimeksiantajan yhteistyönä. 
 
Aiempaa tarkempien kannattavuuslaskelmien saavuttamiseksi lasken-
tamenetelmäksi valittiin toimintoperusteinen kustannuslaskenta eli 
toimintolaskenta. Siinä valitulle laskennan kohteelle kohdistetaan 
mahdollisimman tarkasti sen aiheuttamat kustannukset. Kohteeksi 
voidaan valita esimerkiksi yksittäinen tuote, asiakas tai asiakasryhmä.  

 
Työssä esiintyvät kannattavuuslaskelmat toteutettiin lopullista toimin-
tolaskentamallia yksinkertaisemmassa muodossa (pilottiprojektina), 
jolloin järjestelmän sisältö onnistuttiin pitämään riittävän yksinkertai-
sena uuden laskentamenetelmän ymmärtämiseksi. Laskentaperiodiksi 
valittiin tilikausi 2007 ja laskennan kohteiksi yrityksen avainasiakkaat, 
joista käytetään numeroita 1-5. 
 
Ennen laskelmien laatimista selvitettiin haastatteluiden ja sähköposti-
kyselyiden avulla yrityksen osastokohtaiset toiminnot eli osastolla 
suoritettavat tehtävät, niiden toteuttamiseen vaadittavat resurssit ja 
henkilökunnan työajan jakautuminen eri toiminnoille. Poikkeuksena 
oli valmistus, jonka kustannukset kohdistettiin suoraan asiakkaalle jär-
jestelmästä saatujen tietojen perusteella.  

 
Toimeksiantajana toiminut KMT Group Oy on mekaniikan ja sähkö-
tekniikan järjestelmätoimittaja, joka valmistaa sähkönjakelu- ja ohja-
usjärjestelmiä sekä koneita ja mekaanisia ohutlevyrakenteita raidelii-
kennevälineisiin, meriteollisuuteen, tutkimuslaitteisiin ja koneenra-
kennukseen. Yrityksen vahvuuksia ovat ohutlevy- ja sähkötekniikan 
osaamisen yhdistäminen sekä avaimet käteen -ratkaisut
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Yritys on perustettu vuonna 1980 ja se työllistää 150 henkilöä. Vuon-
na 2007 yrityksen liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa, sijoitetun pää-
oman tuottoaste (ROI) 20 prosenttia ja maksuvalmius (quick ratio) 
0,7. Tilikauden voittoprosentti oli 11. Tulevaisuudessa yritys pyrkii 
kasvattamaan toimintaansa yritysostojen avulla. 

 
Tärkeitä arvoja KMT Group Oy:lle ovat asiakastyytyväisyys, tuottei-
den ja palveluiden laatu, ympäristöystävällisyys sekä henkilöstön hy-
vinvointi ja turvallisuus. Arvoihin sitoutumisesta on osoituksena serti-
fioitu johtamis- ja ympäristöjärjestelmä (SFS-EN ISO 9001, SFS-EN 
ISO 14001) sekä hitsausprosessi (DIN6700-2). 
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2 Asiakaskannattavuus 
 

 

2.1 Kannattava asiakas 
 

Kannattavat asiakkaat eivät vaadi erityisehtoja tai oheispalveluja, mut-
ta maksavat siitä huolimatta varsinaisesta tuotteesta tai palvelusta hy-
vän hinnan. Asiakaskannattavuus riippuu siis asiakkaalta saadusta 
myyntikatteesta sekä palvelukustannuksista (Kuvio 1). (Järvenpää ym. 
2001: 250.) Kun asiakkaalta saatu kate ylittää suhteesta aiheutuneet 
kustannukset, asiakassuhdetta voidaan pitää kannattavana. 
 
 

 
Kuvio 1: Asiakaskannattavuuden riippuminen myyntikatteesta ja pal-
velukustannuksista (Järvenpää ym. 2001: 251)  
 
Kuvio esittää palvelukustannusten ja myyntikatteen vaikutuksen asi-
akkaan kannattavuuteen sekä havainnollistaa, että joissain tapauksissa 
myös alhaisia hintoja painottavat sekä oheispalveluita korostavat asi-
akkaat voivat olla kannattavia. Alhaisia hintoja painottavista asiak-
kuuksista tulee kannattavia, mikäli he tyytyvät tavallista niukempiin 
liitännäispalveluihin ja oheispalveluita korostavista asiakkaista tulee 
kannattavia, kun he ovat valmiita maksamaan palveluistaan. (Järven-
pää ym. 2001: 250.) Kuviossa kannattavat asiakkuudet rajautuvat pu-
naisen kolmion sisälle.  
 
Myyntikatteen ja palvelukustannusten erotuksena muodostuu asiak-
kuuden kate. Myyntikate puolestaan muodostuu asiakkuuden tuottojen 
ja muuttuvien valmistuskustannusten erotuksena. Tuottoihin taas vai-
kuttaa volyymin lisäksi asiakkaalle myönnetyt maksuehdot ja alen-
nukset. Asiakkaan palvelukustannukset muodostuvat esimerkiksi asia-

Suuri 

Pieni 

MYYNTIKATE 

Vähän Paljon 

ASIAKKAAN VAATIMIA ERITYISPALVELUJA 

PASSIIVISET  
ASIAKKAAT 

OHEISPALVELUJA 
KOROSTAVAT  
ASIAKKAAT 

ALHAISIA HINTOJA 
PAINOTTAVAT 

ASIAKKAAT 

AGRESSIIVISET 
ASIAKKAAT 

kannattavat asiakakat 

tappiota tuottavat asiakkaat 
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kaskäynneistä, markkinoinnin tilaisuuksista ja kampanjoista, tilausten 
käsittelystä ja toimituksista. (Mäntyneva 2002: 14 - 15.) 

 
Myyntikatteen ja palvelukustannusten lisäksi asiakkuuden katteeseen 
vaikuttaa positiivisesti myös asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus. Tyy-
tyväisyydellä on vaikutusta kannattavuuteen, sillä sen voidaan todeta 
lisäävän uusintaostoja ja suosituksia lähipiirille sekä pienentävän 
markkinointikustannuksia. Tyytyväisten asiakkaiden kannattavuutta 
lisää myös mahdollinen hintapreemio, sillä tyytyväiset asiakkaat eivät 
välttämättä ole kovin hintatietoisia. (Mäntyneva 2002: 
16,30.)Toisinaan erittäin tyytyväiset asiakkaat saattavat kuitenkin olla 
kannattamattomia, suurten palvelukustannusten vuoksi. (Laitinen 
2003: 419). 
 
Usein tyytyväiset asiakkaat ovat kuitenkin uskollisia ja sitä kautta 
kannattavia, sillä pitkään jatkuneen asiakassuhteen kannattavuus para-
nee, kun alkuvaiheessa suhdetta rasittaneet hankkimis- ja käynnistä-
miskustannukset jäävät pois. Kannattavan asiakassuhteen minimikesto 
on aina tapauskohtainen, sillä se saadaan laskemalla asiakkaan han-
kintahinnan ja nettokassavirtojen erotus. Yleisesti voidaan todeta, että 
mitä pidempään yritys pystyy pitämään asiakkaansa, sen parempi. 
(Mäntyneva 2002: 16, 31, 32.) 

  
Kannattavan asiakkaan kohdalla on myös usein hyödynnetty tietoa po-
tentiaalisesta kannattavuudesta, joka muodostuu asiakkaan tämän het-
kisten ja tulevien ostojen katteesta, sekä mahdollisesti tapahtuvista 
suosituksista muiden asiakkaiden saamiseksi. Potentiaalisen kannatta-
vuuden arviointia ei kuitenkaan aina voida pitää taloudellisesti perus-
teltuna, joten ennen arviointiin ryhtymistä on hyvä varmistua sen tar-
koituksenmukaisuudesta. (Mäntyneva 2002: 16 -1 7, 30.) 
 
 

2.2 Laskentamenetelmiä 
 

Perinteisesti asiakaskannattavuuksia ei ole juurikaan selvitetty vaan 
kannattavuuslaskennan pääasiallisena kohteena on ollut tuotekohtai-
sen kannattavuuksien selvittämien. Asiakaskannattavuuksien selvittä-
mistä yrityksissä on hidastanut muun muassa perinteisen kustannus-
laskennan sopimattomuus asiakaskannattavuuksien laskentaan sekä 
uskomus, jonka mukaan asiakkaasta ei aiheudu minkäänlaisia kustan-
nuksia. (Alhola & Lauslahti 2000: 79, 82 - 83.) 
 
Asiakannattavuuksien selvittämisessä pääsee alkuun yksinkertaisen 
tuotekustannuslaskentajärjestelmän avulla (Kuvio 2), koska suurin osa 
asiakkaan kustannuksista koostuu myytyjen tuotteiden välittömistä 
kustannuksista. Toiminnan kehittäminen pidemmällä aikavälillä edel-
lyttää kuitenkin kustannusten tarkempaa analyysiä ja perinteisesti 
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kiinteiksi katsottujen kustannusten, kuten myynti- ja markkinointikus-
tannusten, jakamista asiakkaalle. (Järvenpää ym. 2001: 247.) 
 
 

  Tuotteista saadut myyntituotot 
- Tuotteiden valmistamisesta aiheutuneet kustannukset 
- Suoraan asiakkaalle kohdistettavissa olevat kustannuserät 
= Asiakaskate 

 
 
Kuvio 2: Yksinkertainen tuotekustannuslaskentajärjestelmä 
 
Kuvion mukaisessa yksinkertaisessa tuotekustannuslaskentajärjestel-
mässä huomioidaan myyntituottojen ohella myydyistä tuotteista aiheu-
tuneet muuttuvat kustannukset sekä asiakkaalle suoraan kohdistetta-
vissa olevat kiinteät kustannukset. Tällaisia kustannuseriä ovat esi-
merkiksi rahtikustannukset. (Järvenpää ym. 2001: 247.) 
 
Tarkempiin tuloksiin kannattavuutta selvitettäessä päästään huomioi-
malla laskennassa myös kiinteät kustannukset, joita ei voida suoraan 
kohdistaa asiakkaalle (Kuvio 3). Kiinteät kustannukset eli kustannuk-
set jotka eivät suoraan johdu tuotteiden valmistamisesta, voidaan koh-
distaa asiakkaalle esimerkiksi muuttuvien eli suoraan tuotteen valmis-
tamisesta johtuvien kustannusten suhteessa. (Alhola & Lauslahti 2000: 
84.) 
 

  Tuotot 
- Muuttuvat kustannukset 
- Osuus kiinteistä kustannuksista 
= Tulos 

 
 
Kuvio 3: Kiinteiden kustannusten huomiointi kannattavuuslaskelmissa 
 
Kuten kuvio havainnollistaa, kiinteät kustannukset vähennetään vasta 
muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen. Ennen vähentämistä 
selvitetään kuitenkin asiakkaan osuus yrityksen kiinteistä kustannuk-
sista valitun laskentasäännön mukaan. 
 
Asiakaskannattavuuksia seurataan tällä hetkellä KMT Group Oy:ssä 
kahden edellä esitetyn tavan, yksinkertaisen tuotekannattavuuslasken-
nan ja kiinteät kustannukset huomioivan menetelmän yhdistelmänä 
vuosittain. Asiakkaan vuotuisesta liikevaihdosta vähennetään ensin 
tuotteiden valmistamisesta aiheutuneet muuttuvat kustannukset ja suo-
raan asiakkaalle kohdistettavissa olevat kustannukset, esimerkiksi ki-
lometrikorvaukset ja saadaan selville myyntikate. Tämän jälkeen 
myyntikatteesta vähennetään kiinteät kustannukset (Liitteet 1, 2). 
(Leppänen 15.1.2008, haastattelu.) 
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Kiinteiden kustannusten kohdistamisessa KMT Groupissa noudatetaan 
kahta periaatetta. Osa kustannuksista kohdistetaan asiakkaalle tämän 
liikevaihdon suhteessa ja osan suhteen pyritään noudattamaan aiheut-
tamisperiaatetta. Liikevaihdon suhteen kohdistettavia kustannuksia 
ovat markkinointimateriaali, hallintokulut, vakuutukset ja rahoitusku-
lut. Aiheuttamisperiaatetta pyritään noudattamaan kiinteissä henkilös-
tökuluissa, vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa, toimitilakuluissa sekä 
edustus ja markkinointi kuluissa. (Leppänen 15.1.2008, haastattelu.) 

 
Jotta asiakkaan kannattavuudesta saadaan mahdollisimman totuuden-
mukainen kuva, pitää laskennassa käyttää apuna kannattavuuden sel-
vittämiseen kehitettyä tuloslaskelmaa (Kuvio 4) (Alhola & Lauslahti 
2000: 85).  Tuloslaskelman luotettavuuden takaa se, että siinä asiak-
kaalle kohdistetaan vain hänen todellisuudessa aiheuttamansa kustan-
nukset. Ennen tuloslaskelman käyttöönottoa, yrityksen pitää ottaa 
toimintolaskenta osaksi laskentajärjestelmäänsä. Toimintolaskentaa ja 
sen käyttöönottoa käsitellään tarkemmin luvussa 2. 
 
  

   Asiakkaan myyntituotot  
-  Asiakkaan toimintokustannukset 
-  Tuotteiden toimintokustannukset  
-  Asiakkaan tuotekustannukset 
= Asiakaskohtainen nettovoitto   

 
 
Kuvio 4: Asiakaskannattavuuden tuloslaskelma (vrt. Alhola & Laus-
lahti 2000: 85) 
 
Kannattavuuden selvittäminen tuloslaskelman avulla tapahtuu kuvion 
mukaisesti. Aluksi asiakaskohtaisista tuotoista vähennetään asiakas-
kohtaiset toimintopohjaiset kustannukset, joita asiakas aiheuttaa käyt-
tämällä yrityksen voimavaroja. Seuraavaksi vähennetään asiakkaalle 
myytyjen tuotteiden toimintopohjaiset kustannukset ja lopuksi vielä 
asiakkaan tuotepohjaiset kustannukset. (Alhola & Lauslahti 2000: 85.) 
 
Edellä esitettyjen laskentamallien kannattavuustarkastelua voidaan pi-
tää lyhytjänteisenä, sillä niissä ei huomioida asiakkaan vuosien saatos-
sa tuottamaa kassakertymää. Mikäli kassakertymä tahdotaan huomioi-
da, tulee kannattavuuden selvittämisessä käyttää apuna asiakkuuden 
arvoa, jossa vuosien saatossa kertynyt kassakertymä diskontataan ny-
kyarvoonsa. Asiakkuuden arvoon vaikuttavat myös asiakkuuden te-
hokkuus, volyymi ja kesto. (Mäntyneva 2002: 18.)  
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2.3 Asiakaskannattavuuslaskennan hyödyt 
 

Asiakaskannattavuuslaskennan avulla kyetään tunnistamaan ja hallit-
semaan yrityksen asiakassuhteita, mikä on tärkeää yrityksen koko-
naiskannattavuuden kannalta. Parenton säännön mukaan 20 % yrityk-
sen tuotteista tai asiakkaista saa aikaan 80 % yrityksen voitosta. Käy-
tännössä suhde voi olla vieläkin rajumpi. (Alhola & Lauslahti 2000: 
79.) Tästä on osoituksena niin sanottu 20 - 225 -sääntö, jonka mukaan 
20 % asiakkaista tuo 225 % yrityksen voitosta ja loppujen 80 % palve-
lemiseen haihtuu 125 % voitosta (Seppänen ym. 2002: 44). Ilman 
asiakaskannattavuuksien tuntemista yrityksellä ei myöskään ole mah-
dollisuutta vaikuttaa kannattavuuksiin, koska vain mitattavia asioita 
voi johtaa (Alhola 2002: 87). 

 
Kannattavuuslaskennan avulla saatuja tietoja voidaan hyödyntää sekä 
strategisessa että operatiivisessa päätöksenteossa. Kannattavuuslas-
kelmien operatiivisena seurauksena on esimerkiksi hinnoittelun ja asi-
akkaan ostokäyttäytymisen muuttuminen. Strategisen merkityksen 
asiakaskannattavuuslaskelmat saavat silloin, kun laskelmia käytetään 
apuna markkinoiden segmentoinnissa ja keskittymispäätösten teossa. 
(Järvenpää ym. 2001: 246, 254.) 
 
Kun tiedetään, että yrityksen kannattavuus riippuu suurelta osin 
myyntikatteesta sekä palveluiden kustannuksista, selvinneiden kannat-
tavuustietojen perusteella voidaan pyrkiä tekemään oikeanlaisia opera-
tiivisia päätöksiä. Parhaimmillaan oikeanlaiset päätökset hinnan ja 
prosessien kehittämisestä kannattavuustietojen perusteella ovat johta-
neet win-win -tilanteeseen eli toiminta on muuttunut kannattavampaan 
suuntaan myös asiakkaan näkökulmasta. (Järvenpää ym. 2001: 253 - 
254.) Operatiivisten päätösten vaikutusta yritystoiminnan kannatta-
vuudelle tarkastellaan vielä lähemmin seuraavassa luvussa. 
 
Strategisessa päätöksenteossa kannattavuuslaskelmat ovat apuna 
muun muassa segmentoinnissa ja ihanneasiakkaan määrittämisessä 
(Järvinen 2008). Yritykset voivat luokitella asiakkaansa strategista 
päätöksentekoa varten vaikka seuraavan kuvion (Kuvio 5) mukaisesti. 
Ennen luokittelua yrityksen pitää kuitenkin selvittää strategisen ana-
lyysin ja kannattavuuslaskelmien perustella tavoittelemansa asiakas-
ryhmät eli -segmentit. 
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Kuvio 5: Tavoitekohderyhmään kuuluminen ja kannattavuus asiakas-
toimenpiteiden perustana (Järvenpää 2001: 250)  
 
Segmentoinnin tietoihin perustuen kuvio havainnollistaa, mitä kunkin 
neliön asiakkaille tulisi tehdä. Neliön luokittelua voidaan pitää vain 
suuntaa-antavana, mikäli tavoiteryhmiä valitessa ei kyetä löytämään 
tarpeeksi yhtäläisyyksiä tiettyyn ryhmään kuuluvien asiakkaiden kes-
ken. (Järvenpää ym. 2001: 250.) Asiakkaiden ryhmittely kannattavuu-
den mukaan tarjoaa siis mahdollisuuden tunnistaa paremmin kyseiset 
asiakkuudet ja samalla hahmottaa asiakaskannattavuutta parantavia 
toimia (Mäntyneva 2001: 40).  
 
Luokittelusta on hyötyä myös, mikäli yritys tahtoo rajata toimintansa 
vain kannattavimmille asiakkailleen. Tällainen tilanne saattaa tulla 
eteen, mikäli kysyntää on enemmän kuin yritys pystyy tuottamaan. 
(Seppänen ym. 2002: 44.)  
 
KMT Group Oy:ssä asiakkaiden luokittelua käytetään apuna sekä stra-
tegisessa että operatiivisessa päätöksenteossa. Asiakkuudet on luoki-
teltu avain- ja kapasiteetti-asiakkaisiin sekä potentiaalisiin ja muihin 
asiakkuuksiin. Operatiivisen päätöksenteon apuna luokittelu on töiden 
tuotantoon sovittamisessa ja palveluastetta mietittäessä. (Korkeala 
7.2.2008, haastattelu.) Strategisen ulottuvuuden luokittelu saa kannat-
tamattomiksi osoittautuneiden asiakkaiden kohdalla (Leppänen 
15.1.2008, haastattelu). 

 
Vaikka asiakkuuden kannattavuuden tarkkailulla saavutettavat edut 
ovat kiistattomia, eivät kaikki silti koe asiakaskannattavuuden tarkkai-
lua hyödylliseksi, koska uusien asiakkaiden myyntikatteet ja -tuotot 
voidaan nähdä tervetulleena lisänä kattamaan yrityksen kiinteistä kus-
tannuksia. Kannattamattomien asiakassuhteiden kohdalla ajatellaan, 
että osa niistä päättyy joka tapauksessa luonnollisen valinnan kautta.  
Jättämällä kannattavuuksien seurannan vähemmälle yritys saattaa 
päästä helpommalla, mutta ei pääse taloudellisesti yhtä optimaaliseen 
lopputulokseen. (Mäntyneva 2001: 33.) 

Tappiolliset 
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Tavoiteltuun  
kohdesegmenttiin 
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2.4 Kannattamattomat asiakkuudet 
 

Kannattamattoman asiakassuhteen voidaan todeta johtuvan alhaisesta 
hinnasta ja volyymistä eli myyntimäärästä tai liiallisesta työstä suh-
teessa volyymiin ja hintaan (Fagerström 2002). Yrityksen kannalta ti-
lanne on kehnoin, jos paljon työtä vaativalle asiakkaalle myydään pie-
nellä volyymillä alhaiseen hintaan. 

 
Pienellä volyymillä ostava asiakas ei usein kata osuuttaan yrityksen 
kiinteistä kustannuksista, kuten suuren volyymin asiakkaat. Suurilla 
asiakkailla on kuitenkin valtaa neuvotella itselleen edulliset hinnat, 
jolloin hinta saattaa joissain tapauksissa jäädä liian alhaiseksi. Suuren 
volyymin asiakas saattaa kuitenkin vaatia paljon kiinteitä kustannuk-
sia kasvattavaa työtä, jolloin suhde muuttuu kannattamattomaksi. (Fa-
gerström 2002.) 
 
Kun suhde on ensin todettu kannattamattomaksi, voidaan aloittaa sen 
kehittäminen kannattavammaksi. Kannattamattomista suhteista voi-
daan pyrkiä eroon mutta joissain tapauksissa niitä voidaan myös jat-
kaa sellaisenaan. (Mäntyneva 2002: 39, 42, 48.) Kannattavuuden ke-
hittämiseen voidaan pyrkiä myös kannattavien asiakassuhteiden koh-
dalla. 

 
Kannattavuuksien kehittämisen tulisi perustua kunkin asiakkaan koh-
dalla historialliseen kannattavuuteen ja tulevaisuuden kannattavuuspo-
tentiaaliin (Mäntyneva 2002: 43). Asiakaskannattavuutta tulisi siis 
tarkastella riittävän pitkällä aikavälillä, koska on oleellista tietää asi-
akkaan koko elinkaaren eli liikesuhteen kannattavuus (Seppänen ym. 
2002: 45). Se on tärkeää, sillä ensimmäisinä vuosina asiakas on har-
voin kannattava yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Asiakkaan kannattavuutta voidaan lähteä kehittämään sekä kasvatta-
malla asiakassuhteesta saatavia tuloja että pienentämällä asiakkuudes-
ta aiheutuvia kustannuksia. Tulot muodostuvat asiakkaalle myytyjen 
tuotteiden hintojen summana ja niitä voidaan kasvattaa hinnoittelu-
käytäntöä muuttamalla sekä lisäämällä asiakkaan myyntiä. (Fager-
ström 2002.) 
 
Hinnoittelua muutettaessa tulee miettiä, miten yrityksen hintataso vas-
taa kilpailijoiden hintatasoa sekä millaista hinnoittelua sovelletaan eri-
laisiin asiakassuhteisiin. Myyntiosuuksia lisätessä yrityksen tulee 
houkutella asiakas keskittämään hankinnat yritykseen tai tarjota tälle 
nykyisten tuotteiden lisäksi myös muita tuotteita ja palveluita. (Fager-
ström 2002.) 
 
Monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman tarjoamisen tärkeys asiak-
kaalle myynnin kasvattajana on havaittu KMT Group Oy:ssä, sillä yri-
tys pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkailleen. Asi-
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akkaalle pyritään tarjoamaan pelkän mekaanisen valmistuksen lisäksi 
myös suunnittelua ja tuotekehitystä sekä tarkastusta ja asennusta. 
Asiakastapaamisten yhteydessä yrityksessä kartoitetaan uusien tuot-
teiden ja palveluiden tarjoamismahdollisuutta.  

 
Kun kannattavuutta haetaan kustannusten pienentämisellä, tulee muut-
taa asiakassuhteesta aiheutuvia prosesseja. Kustannuksia voidaan su-
pistaa karsimalla tarjottavien toimintojen määrää, korvaamalla nykyi-
siä toimintoja halvemmin tuotettavilla sekä siirtämällä toimintoja asi-
akkaan tehtäväksi. (Fagerström 2002.) Prosesseja muutettaessa tulee 
huomioida, että asiakkaan täytyy tuntea hyötyvänsä muutoksesta, jotta 
hän muuttaisi toimintatapojaan ja muutos olisi perusteltua (Karkkila 
2008).  
 
Toimintokustannuksia karsittaessa on hyvä huomioida, ettei yksittäi-
sen asiakkaan toimintokustannusten alentaminen sinällään paranna 
yrityksen kannattavuutta, koska toimintomäärän vähäinen aleneminen 
ei johda henkilöstön vähentämiseen. Toimintomäärän vähentäminen 
johtaakin aluksi vain yksittäisen toimintokustannuksen kohoamiseen.  
 
KMT Groupissa kannattavuutta pyritään parantamaan analysoimalla 
hinnoittelun, materiaalivalintojen ja -toimittajien sekä työmenetelmien 
totuudenmukaisuutta ja kustannus-hyöty suhdetta. Myös valmistus-
prosessia pyritään kehittämään kannattavuuden takaamiseksi. Kannat-
tavuuden tehostamiseksi suunnatuista toimista yrityksessä keskustel-
laan aina asiakkaan kanssa. (Leppänen 15.1.2008, haastattelu.)   
 
Mikäli kannattavuuden parantamisella ei päästä toivottuihin tuloksiin 
voidaan suhteesta luopua tai sitä voidaan jatkaa. Suhteen lopettamista 
puoltaa se, ettei kannattamattoman asiakkuuden jatkaminen ole tilas-
tollisen todennäköisyyden mukaan taloudellisesti perusteltua, sillä 
kaikki asiakkaat eivät voi olla kannattavia. Kannattamattomista asiak-
kuuksista ei kuitenkaan käytännössä luovuta kovin usein, sillä niiden 
avulla yritys kattaa kiinteitä kustannuksiaan. (Mäntyneva 2002: 42, 
48.) Kannattamattomien asiakkaiden säilyttämistä voidaan perustella 
myös positiivisilla vaikutuksilla muiden asiakkaiden toimintaan sekä 
asiakkaan toimintatavoista oppimisella. Myös asiakassuhteiden kautta 
saatava kilpailijatieto tukee ajatusta kannattamattomien asiakkaiden 
säilyttämisestä. (Järvenpää ym. 2001: 252.) 
 
KMT Groupissa on katsottu parhaaksi luopua asiakassuhteesta, mikäli 
sitä ei ole saatu muutettua kannattavaksi kannattavuuden kehittämis-
kesi suunnatuilla toimilla. Asiakassuhde on pyritty päättämään myös, 
mikäli sen ostopotentiaali ei ole yrityksen näkökulmasta riittävä tai 
työt eivät sovellu KMT Groupin tuotevalikoimaan valmistusprosessin-
sa vuoksi. (Leppänen 15.1.2008, haastattelu.) 
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3 Toimintolaskenta 
 
 

3.1 Taustatietoja  
 

Toimintolaskenta (toimintopohjainen kustannuslaskenta, toimintoihin 
perustuva kustannusten hallinta, toimintoperusteinen kustannuslasken-
ta, Activity-Based Costing eli ABC) on päätöksenteon apuväline. Sen 
tavoitteena on jäljittää mahdollisimman todenmukaisesti, mistä toi-
minnoista ja tehtävistä yrityksen kustannukset syntyvät, ja tämän jäl-
keen kohdistaa ne mahdollisimman oikeudenmukaisesti valituille las-
kentakohteelle. (Viitala & Jylhä 2001: 136.) 
 
Alun perin toimintolaskenta kehitettiin Yhdysvalloissa 1980-luvulla, 
kun alettiin enenevissä määräin kritisoida perinteisen kustannuslas-
kentamenetelmän tuotekohtaisen kustannustiedon tuottamiseen liitty-
viä ongelmia (Neilimo & Uusi-Rauva 2005:143). Menetelmä kehitet-
tiin lähinnä tuotekustannusten laskentamenetelmäksi, joka tuottaa 
tarkkaa tietoa tuotteiden yksikkökustannuksista teollisuusyritysten 
muuttuneissa tuotanto-olosuhteissa. Perusajatuksen lanseerasivat Ro-
bert S. Kaplan, Robin Cooper ja H. T. Johnson. (Laitinen 2003: 270.) 
 
Perinteistä kustannuslaskentaa kritisoitiin lähinnä puutteellisen kus-
tannusten jakomenetelmän vuoksi, sillä volyymiperusteisten kohdis-
timien (esim. välittömät kustannukset) ei katsottu soveltuvan nopeasti 
muuttuvaan tuotantoympäristöön, jolle oli tyypillistä lyhyet tuotesarjat 
ja elinkaaret sekä automatisointi (Laitinen 2003: 270). Erityisesti käy-
tännön sovellusten koettiin jääneen jälkeen ja alettiin vaatia oikeu-
denmukaisempaa yleiskustannusten kohdistamista tuotteille (Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005: 143). 
 
Toimintolaskennan kehittyminen on puolestaan pohjautunut kustan-
nusrakenteen muutokseen. Välittömien kustannusten (erityisesti välit-
tömien työkustannusten) suhteellinen osuus tuotantokustannuksista on 
laskenut yrityksissä, kun taas välillisten kustannusten (sekä valmistuk-
sen välillisten kiinteiden, että mainonnan ja myynnin kustannukset) 
osuus kaikista kustannuksista on kasvanut. (Jyrkkiö & Riistama 2004: 
176.) 
 
Toimintoperusteinen kustannuslaskenta on levinnyt nopeasti ja laajalle 
eri puolilla maailmaa. Useimmiten se on sidottu tiettyyn tarkoituk-
seen, kuten jatkuvaan parantamiseen, prosessijohtamiseen tai suori-
tuskyvyn mittaamiseen. (Laitinen 2003: 270.)  

 
 

 



16 
 
 

 

Toimintokustannus-
ten kohdistaminen 

Resurssikustannus-
ten kohdistaminen 

 
TOIMINNOT 

3.2 Kaksi näkökulmaa 
 

Toimintolaskennalla voidaan katsoa olevan kaksi ulottuvuutta, koska 
sen avulla on mahdollista saada tietoa, laskentakohteen kustannusten 
lisäksi, toimintojen kustannuksista, kustannusten aiheuttajista sekä 
niiden suoritusten laadusta ja määrästä. Molempien näkökulmien kes-
kipisteenä ovat toiminnot. (Torppa & Wallin 1996: 33.) Seuraava ku-
vio (Kuvio 6) havainnollistaa paremmin toimintolaskennan kahta eril-
listä näkökulmaa CAM-I-ristin (Consortium for Advanced Manufactu-
ring-International) avulla. 

 
 

 
 

 
 
Kuvio 6:  Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa (Alhola 2000: 37) 

 
 
3.2.1 Kustannusten kohdistamisen näkökulma 
 

CAM-I -ristin pystysuorassa osassa on kustannusten kohdistamisen 
näkökulma, joka on samalla koko toimintolaskennan perusajatus (Al-
hola 2000: 37 - 38). Osio kuvaa sitä, miten yrityksen kustannukset 
kohdistetaan laskentakohteelle kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoille ja toisessa vaiheessa 
niiltä edelleen laskentakohteelle. Kustannusten kohdistamisen tulok-
sena saadaan tietoa laskentakohteen kustannuksista toiminnoittain. 
(Torppa & Wallin 1996: 33.)  
 
Kustannusten kohdistamisen näkökulmaa tarkastellaan tarkemmin lu-
vussa 3.3. 

 

Resurssit 

Resurssiajurit 

Laskentakohteet 

Toimintoajurit 

Suoritemittarit Kustannusajurit 

Prosessin tehokkuus 

Kustannusten kohdistaminen 
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3.2.2 Prosessin tehokkuuden näkökulma 
 

Toimintolaskennan horisontaalinen ulottuvuus kuvaa toimintoja, toi-
mintoketjuja ja niiden kustannuksia. Parhaimmillaan prosessin tehok-
kuuden näkökulma antaa tietoa toimintoketjuista ja toiminnoista, toi-
mintojen kustannuksista ja niiden aiheuttajista sekä informaatiota siitä, 
paljonko toiminnot tuottavat ja mikä on tuotoksen laatu. (Torppa & 
Wallin 1996: 34.)  
 
Prosessin tehokkuutta tarkastelemalla saadaan tietoa erityisesti toimin-
tojohtamisen (Activity-Based Management) tarpeeseen. Siinä proses-
sien analysointiin ja kehittämiseen on haettu tukea toimintoperusteisen 
kustannuslaskennan avulla (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 144). Toi-
mintojohtamisessa ei olla niinkään kiinnostuneita kustannusten koh-
distimista vaan tekijöistä, jotka aiheuttavat kustannuksia. Toiminto-
johtamisessa tavoitteiden seuranta mahdollistetaan suorituskykymitta-
reita asettamalla. (Laitinen 2003: 272 - 273.) 
 
Toimintolaskentaa käsitellään tästä eteenpäin lähinnä kustannusten 
kohdistamisen näkökulmasta, sillä työn ensisijaisena tarkoituksena on 
tarkastella toimintolaskentaa asiakaskannattavuuksien seurantamene-
telmänä. Asiakaskannattavuuksien selvittäminen ei tässä yhteydessä 
myöskään vaadi yrityksen prosessien täydellistä mallintamista. 

 
 

3.3 Kustannusten kohdistamisen periaate 
 

Toimintoperusteisen kustannuslaskennan perusajatus on kohdistaa 
kustannuksia laskentakohteelle (Kuvio 7) (Alhola 2000: 37 - 38), joita 
voivat olla esimerkiksi tuotteet, tuoteryhmät, projektit, osastot, asiak-
kaat ja asiakasryhmät. Kustannusten kohdistaminen taas perustuu ole-
tukseen, että yrityksellä on käytössään tietty määrä voimavaroja eli re-
sursseja, joita toiminnot kuluttavat. Resursseja voivat olla toimitilat, 
koneet, henkilöstö, laitteet sekä energia. Laskennan kohteet käyttävät 
yrityksen toimintoja, jotka kuluttavat voimavaroja ja aiheuttavat täten 
kustannuksia. (Laitinen 2003: 271.) 

 

 
Kuvio 7: Kustannusten kohdistaminen (Kaplan & Cooper 1998: 84)  
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Toimintoanalyysi  
 

Kustannusten kohdistaminen lähtee liikkeelle toimintoanalyysillä, 
jonka avulla selvitetään, mitä yrityksessä tehdään, miten toiminnot 
kytkeytyvät toisiinsa, mitä tekeminen maksaa ja mikä on toimintojen 
lisäarvo (Lumijärvi ym. 1995: 32). Kun analyysi on valmis, se kertoo 
yritykselle, minne sen resurssit kuluvat, tehdäänkö yrityksessä oikeita 
asioita ja miten resurssit ja kustannukset jakautuvat suhteessa yrityk-
sen tärkeimpiin toimintoihin. (Alhola 2000: 106.) Toimintoanalyysi 
antaa siis kuvan toimintojen resurssien käytöstä (Jyrkkiö & Riistama 
2004: 183). 
 
Analyysin kohteeksi on valittu toiminnot, eli yrityksessä suoritettavat 
tehtävät siksi, että yleensä ne ovat organisaation pysyvimpiä laskenta-
kohteita. Niiden voidaan usein katsoa pysyvän samana, vaikka suori-
tuspaikka, -tapa tai suorittaja muuttuisi. (Lumijärvi ym. 1995: 32.) 
Toimintoja ovat esimerkiksi ostolaskun kirjaaminen, tuotteen kokoa-
minen ja lopputarkistus, työkalujen hoito ja koneiden asennus. 
 
Pysyvyyden lisäksi toiminnot tunnistaa myös siitä, että ne kuluttavat 
yrityksen resursseja, ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, tuottavat selvästi 
määriteltävän ja mitattavan tuotteen ja niiden jakaminen pienempiin 
kokonaisuuksiin eli alitoimintoihin on mahdollista. Toimintojen tulee 
olla myös oleellisia yritysprosessin kannalta sekä mielekkäästi mitat-
tavissa. (Laitinen 2003: 297 - 299.) 

 
Toimintojen ominaisuuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta toiminto-
analyysi voidaan aloittaa. Toimintoanalyysi voidaan jakaa kolmeen tai 
kahteen päävaiheeseen, riippuen asian esittäjästä. Lumijärvi, Kiiski-
nen ja Särkilahti (1995: 38, 42 - 44) sisällyttävät toimintoanalyysiin 
myös henkilösidonnaisten kustannusten kohdistamisen toiminnoille, 
toimintojen kuvauksen ja luokittelun lisäksi. Erkki K. Laitinen (2003: 
301) puolestaan näkee toimintoanalyysin pelkkänä toimintojen selvit-
tämisenä ja luokitteluna. Henkilösidonnaiset kustannukset hän kohdis-
taa tuotteille samanaikaisesti muiden kustannusten kanssa (2003: 305 - 
308). Molemmissa tapauksissa analyysi lähtee kuitenkin liikkeelle 
toimintojen (Liite 3) ja toimintoketjujen selvittämisellä. KMT Grou-
pissa toimintojen kartoittamiseksi haastateltiin viittä eri henkilöä 
(Haastattelut 2008). Sähköpostin välityksellä toimintoja tiedusteltiin 
kolmelta henkilöltä. 

 
Toimintoketjuissa kuvattavien toimintojen määrä riippuu siitä, miten 
hienojakoisella tasolla toimintoja tahdotaan tarkastella, ja mikä on 
aloitetun toimintolaskenta projektin tarkoitus. Toimintojen määrittä-
misessä kannattaa pitää mielessä myös 20/80-sääntö, jonka perusteella 
tarpeettoman pienet ja merkityksettömät toiminnot voidaan sivuuttaa 
esimerkiksi yhdistämällä niitä suurempiin kokonaisuuksiin. Tällä ei 
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ole vaikutusta laskentatarkkuuteen, mutta järjestelmän ylläpito helpot-
tuu. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 147.) 
 
Toimintojen kartoitus suoritetaan yleensä haastattelemalla avainhenki-
löitä eli niitä, joilla on riittävästi tietoa kyseisen toiminnon suorittami-
sesta (Alhola 2000: 107). Parhaimmillaan haastattelujen avulla luodut 
toimintokuvaukset voivat olla erittäin hyödyllisiä ja nostaa esiin epä-
kohtia, asioita sekä kehittämiskohteita, joita ei ole aikaisemmin huo-
mioitu. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 149.)  
 
Toimintojen selvittämisen jälkeen organisaatiossa suoritetaan resurs-
sikartoitus, jonka avulla saadaan selvitettyä, kuinka paljon organisaa-
tiossa kulutetaan voimavaroja eri toimintoihin. Resurssikartoitus suo-
ritetaan yleensä lähettämällä ajankäyttöselvitys (Liite 4 ja Liite 5) jo-
kaiselle organisaation jäsenelle. Selvityksessä henkilö kertoo, mitä 
toimintoja hän tekee ja miten paljon hän käyttää toimintoon aikaansa 
vuositasolla. (Lumijärvi ym. 1995: 42.) 
 
Ajankäyttöselvityksen avulla selville saatuja tietoja voidaan käyttää 
apuna henkilösidonnaisten kustannusten kohdistamiseen toiminnoille 
prosessin tässä vaiheessa, tai sitten ne voidaan kohdistaa toiminnoille 
samanaikaisesti muiden resurssikustannusten kanssa. 
 
Henkilösidonnaiset kustannukset saadaan selville kohdistamalla jokai-
selle henkilölle hänestä aiheutuneet kustannukset. Tällaisia kustan-
nuksia ovat mm. palkka, sosiaalikustannukset, luontaisedut, matkat ja 
koulutus, pääomakustannukset ja kiinteistö. Jo pelkän palkan ja sosi-
aalikustannusten tarkastelu voidaan joissain tapauksissa nähdä riittä-
vänä. Apuna kustannusten kohdistamisessa henkilöille voidaan käyt-
tää muun muassa henkilöiden lukumäärää ja toteutuneita lukuja. (Lu-
mijärvi 1995: 43, 69.)  
 
Kun henkilösidonnaiset kustannukset ovat tiedossa, ne saadaan koh-
distettua toiminnoille ajankäyttöselvityksen tietojen perusteella. Täl-
löin resurssikohdistimena toimii ajankäyttö.  

  
Toimintokartoituksen jälkeen toiminnot on hyvä ryhmitellä muodos-
tettavaan toimintohakemistoon toimintoketjujen mukaiseen järjestyk-
seen, jolloin ajankäytön selvittämisen jälkeen, järjestys antaa hyvän 
kuvan resurssien eli voimavarojen kulutuksesta (Alhola 2000: 107). 
Toimintoja voidaan luokitella myös sen mukaan, ovatko ne ydin- vai 
tukitoimintoja ja tuottavatko ne asiakkaalle lisäarvoa vai eivät. Toi-
minnot on hyvä luokitella aina useammalla tavalla laajemman näkö-
kulman saamiseksi (Alhola 2000: 108). 
 

Ajurit  Koska toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan laskentakoh-
teelle aiheuttamisperiaatteen mukaan useassa vaiheessa, on toiminto-
analyysin jälkeen seuraava vaihe määritellä kohdistamisessa apuna 
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käytettävät kustannusajurit eli kohdistimet (Liite 6). Vaikka ajureiden 
kartoittaminen on selkeä toimenpide, se aiheuttaa useimmiten eniten 
ongelmia toimintolaskentamallin rakentamisessa. (Lumijärvi ym. 
1995: 57).  
 
Kustannusajureita on kahdenlaisia: ensimmäisen tason resurssiajureita 
ja toisen tason toimintoajureita. Resurssiajureiden avulla kohdistetaan 
resurssit toiminnoille ja toimintoajureiden avulla toiminnot valitulle 
laskentakohteelle. Kustannusajurin tehtävänä on ilmaista, kuinka pal-
jon laskentakohde kuluttaa tai käyttää kyseistä toimintoa (Lumijärvi 
ym. 1995: 53).  
 
Kustannusajureiden kartoittaminen ja valinta on erittäin tärkeää, koska 
väärä kustannusajuri johtaa virheelliseen lopputulokseen ja mitätöi 
laskennasta saatavan hyödyn (Alhola 2000: 47). Ajurin valinnassa tu-
lee noudattaa aiheuttamisperiaatetta, jotta kustannukset onnistutaan 
kohdistamaan oikeudenmukaisesti (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 
153). Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen on muutenkin tärkeää pi-
tää mielessä toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa, sillä se on 
tärkeä edellytys todellisuutta paremmin vastaavan laskentatiedon saa-
miseksi (Torppa & Wallin 1996: 32). 

 
Jotta aiheuttamisperiaatteen mukaisten kohdistimien löytäminen olisi 
mahdollista, tarvitaan toiminnon perusteellista analyysiä. Tässä ovat 
apuna havainnot, mittaukset ja henkilökunnan haastattelut, joiden 
avulla selvitetään muun muassa toiminnon organisaatio, työajan käyt-
tö ja tehtävien jako. (Jyrkkiö & Riistama 2004: 177.) 
 
Kustannusajureita on olemassa monen tyyppisiä, ja niitä voidaan luo-
kitella Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005: 155) mukaan esimerkiksi seu-
raavasti: 
 

• Palkkaorientoituneet kustannukset tulisi kohdistaa palkkakulu-
jen suhteessa. 

• Laiteorientoituneet kustannukset tulisi jakaa koneiden ja lait-
teiden käytön, esim. työtuntien, suhteessa 

• Materiaaliorientoituneet kustannukset aiheutuvat lähinnä ma-
teriaalin hankinnasta, varastoinnista ja liikuttelusta ja ne tulisi 
kohdistaa materiaalimäärien tai hintojen suhteessa. 

• Tilaorientoituneet kustannukset, jotka aiheutuvat tilan käyttö- 
ja pääomakustannuksista, tulee jakaa tilantarpeen suhteessa.  

 
Kustannusajureiden valinnassa tulisi huomioida, että kustannusajurei-
den lukumäärä vaikuttaa suoraan ABC -mallin monimutkaisuuteen ja 
sitä kautta suunnittelun ja ylläpidon kustannuksiin. Kustannusajurei-
den lukumäärä riippuu ensisijaisesti laskennalle asetetuista tavoitteis-
ta, halutusta laskentatarkkuudesta, toimintojen lukumäärästä ja organi-
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saation toimintojen ja toimintoketjujen rakenteesta. (Lumijärvi ym. 
1995: 59.) 

 
1. kohdistus  Kun toiminnot ja käytettävät kustannusajurit on kartoitettu, on vuoros-

sa resurssikustannusten kohdistaminen toiminnoille (Kuvio 8). Mikäli 
henkilöstön kustannukset kohdistettiin toimintoanalyysin yhteydessä, 
jäljellä on enää muiden resurssien kohdistaminen.  
 

 
Kuvio 8: Resurssien kohdistaminen toiminnoille (Caplan & Cooper 
1998: 84) 
 
Muiden resurssien kohdistaminen toiminnoille tapahtuu samalla ta-
voin, kuin henkilösidonnaisten kustannusten kohdistaminen. Ne koh-
distetaan kuvion mukaan valitun resurssiajurin avulla aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesti toiminnoille. Kustannusten selvittämiseksi voidaan 
kuitenkin joutua tekemään melkoisesti työtä, ja toisinaan kustannukset 
voi olla hyvä kohdistaa toiminnoille kustannuspaikoittain tai osastoit-
tain. Myöskään kaikkein vähäpäisimpiä kustannuseriä ei tarvitse aina 
kohdistaa toiminnoille. (Lumijärvi 1995: 70 - 71.) 

 
Kun kustannuksia kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan, saat-
taa tunnistettavuudessa ilmetä hankaluuksia. Tällöin on hyvä jättää 
kyseiset kustannukset vallan jakamatta. Kun kustannuksia jätetään ja-
kamatta, rajataan samalla myös järjestelmä toimivuutta. Rajaamisessa 
tulee kuitenkin muistaa, että toimintolaskennalla pyritään kohdista-
maan muuten hankalasti rajattavat kustannukset ja mikäli kustannuk-
sia rajataan suuri määrä laskennan ulkopuolelle, heikkenee järjestel-
män tuottama lisäarvo. Esimerkkejä hankalasti kohdistettavista kus-
tannuksista ovat käyttöomaisuuden poistot ja pääoman kustannukset 
eli korot ja oman pääoman tuottovaatimus. (Laitinen 2003: 292 - 293.) 
 
Kustannusten kohdistamisessa käytetään yleensä toteutuneen tilikau-
den kustannuksia, sillä he ovat useimmiten paremmin hyväksyttävissä 
ja ymmärrettävissä organisaatiossa (Lumijärvi ym. 1995: 66). Tili-
kautta pidetään tarkoituksenmukaisena kautena myös siksi, että silloin 
erilaiset vaihtelut jäävät kauden sisäisiksi ilmiöiksi. Muiden ajanjakso-

Resurssi  Resurssi   Resurssi  

 
Toiminto  

 
Toiminto  

 
Toiminto 

1. kohdistus 

Laskennan kohde 
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jenkin käyttö on mahdollista, mikäli se on oleellista laskentatiedon 
hyväksikäytön kannalta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 154.) 
 
Kohdistamisessa voidaan huomioida erikseen myös käyttämätöntä ka-
pasiteettia vastaava osa, sillä resurssin kokonaiskustannukset muodos-
tuvat käytettyjen resurssien kustannuksista ja hyödyntämättömien re-
surssien kustannuksesta. Vajaakäytöstä aiheutunut kustannus voidaan 
halutessa kohdistaa omalle toiminnolle, jonka kustannus kohdistetaan 
seuraavassa vaiheessa yritykselle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 157 -
178.) 
 
Tuotteeseen helposti liitettäviä välittömiä kustannuksia, kuten esimer-
kiksi ainekustannuksia ja välittömiä työkustannuksia, ei välttämättä 
tarvitse kohdistaa toimintojen kautta laskentakohteelle, vaan ne voi-
daan kohdistaa tälle myös suoraan. Tämä pelkistää tuotekohtaista kus-
tannuslaskentaa, mutta heikentää prosessin toimintokohtaista tarkaste-
lua. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999: 153.) Kustannuksia, jotka voidaan 
suoraan kohdistaa laskentakohteelle Laitinen (2003: 270) kutsuu välit-
tömiksi kustannuksiksi. Täten toimintolaskentaa sovelletaankin erityi-
sesti välillisten eli yleiskustannusten analysointiin (Jyrkkiö & Riista-
ma 2004: 187).  
 
 

2. kohdistus Kun resurssien kustannukset on kohdistettu toiminnoille resurssikoh-
distimien avulla, on aika kohdistaa toimintojen kustannukset laskenta-
kohteelle toimintoajureiden avulla (Kuvio 9). Toiminnon kustannuksia 
ei kuitenkaan kohdisteta laskentakohteelle, mikäli aiheuttamisperiaate 
ei toteudu. Yleishallinnon kustannuksia ei siis kohdisteta asiakkaalle, 
sillä niiden ei katsota tuovan lisäarvoa asiakkaiden kustannusten ja 
kannattavuuksien arviointiin. (Lumijärvi ym. 1995: 80.) 
 

 
 
Kuvio 9: Toimintokustannusten kohdistaminen laskennan kohteelle 
(Kaplan & Cooper 1998: 84) 
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Toimintojen kustannusten kohdistaminen edellyttää, että ensin laske-
taan kunkin toimintoajurin hinta. Yhden ajurin hinta saadaan selville 
jakamalla toiminnon kustannukset resurssiajurien kokonaismäärällä. 
Yhden ajurin hinnaksi saadaan siis 10 €, jos toiminnon kokonaiskus-
tannukset ovat 10 000 € ja se koostuu tarkastelujaksolla tapahtuneista 
1 000 tapahtumasta. (Lumijärvi ym. 1995: 81, 82.) Kertomalla selvi-
tetty yksikkökustannus laskentakohteen tarvitsemalla suoritemäärällä, 
saadaan selville hyödynnettyjen toimintojen kustannusvaikutus las-
kentakohteelle (Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 154).  

 
Laskentakohteen valintaan vaikuttaa yrityksen toiminta sekä lasken-
nalle ja raportoinnille asetetut tavoitteet. Mikäli yrityksessä tahdotaan 
selvittää asiakaskohtaisia kannattavuuksia, edellyttää se yleensä tuote-
kannattavuuksien analysointia. Yrityksen kokonaiskannattavuuden se-
littäminen taas käy yksinkertaisesti asiakaskannattavuuden selvittämi-
sen avulla. (Lumijärvi ym. 1995: 79, 84.)  
 
Asiakaskannattavuuden laskemisessa tuotekohtaiset kustannukset 
kohdistetaan tuotteille ja asiakkaalle kohdistetaan asiakkaasta aiheutu-
vien toimintojen kustannukset. Mikäli kannattavuuden selvittämisessä 
käytetään useita tasoja (tässä: tuote ja asiakas), kohdistetaan toiminto-
jen kustannukset pääsääntöisesti kuitenkin vain yhdelle kohteelle. 
(Lumijärvi ym. 1995: 85.) 
 

Laajuus Laskentakohteen valinnan lisäksi projektille asetetut tavoitteet ja toi-
mintolaskennan avulla selvitettävän ongelman laajuus vaikuttavat 
myös toteutettavan projektin laajuuteen. Mikäli ongelma on yrityksen 
tietyissä toiminnoissa, projekti voidaan rajata koskemaan vain näitä 
toimintoja. Mikäli yritys on pieni tai se haluaa selvittää tai kehittää 
tuote- tai asiakaskohtaista kannattavuutta, ei projektia kannata rajata 
koko yritysprosessia pienemmäksi. (Laitinen 2003: 288 - 289.) 
 
Jos projekti päätetään rajata vain osaan yrityksen toiminnoista, se tu-
lee rajata riittävän selkeästi luonnolliseen kokonaisuuteen, siten että 
valitulla kokonaisuudella on mahdollisimman vähän riippuvuutta 
muihin osiin yrityksessä. Toinen vaatimus rajattaessa on, että rajauk-
sen tulee kattaa yrityksen toiminnan ja menestymisen kannalta tärkeä 
kokonaisuus. Rajausta ei kuitenkaan kannata tehdä liian suppeaksi tai 
kohdistaa merkityksettömiin kohteisiin, sillä tällöin projekti eivätkä 
sen tulokset ole kiinnostavia. (Laitinen 2003: 289.) 
 

Kapasiteetti  Toimintolaskennassa voidaan rajata projektin laajuuden lisäksi myös 
laskennan kohteelle kohdistettavia kustannuksia käyttämättömän ka-
pasiteetin perusteella, koska toimintolaskennan tarkoituksena on koh-
distaa laskennankohteelle vain tämän resurssien käytöstä aiheutuneet 
kustannukset. Mikäli käyttämättömän kapasiteetin vaikutus laskenta-
kohteen kustannuksiin tahdotaan ottaa mukaan, tulee ensin kullekin 
toiminnolle määritellä kapasiteetti eli se maksimaalinen suoritemitta-
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reiden arvo, joka olisi pystytty toteuttamaan toteutuneilla kustannuk-
silla. Tämän jälkeen toiminnoilta kohdistetaan laskennankohteelle 
vain se prosentuaalinen osa kustannuksista, joka saadaan jakamalla to-
teutunut suoritemäärä maksimimäärällä (kapasiteetilla). Jos yritykses-
sä arvioidaan, että toteutuneilla tuotannon kustannuksilla olisi tarkas-
telukaudella pystytty ajamaan konetta 1000 tuntia, mutta todellinen 
käyttöaika oli vain 850 tuntia, kohdistetaan toiminnon tuotanto kus-
tannuksista laskentakohteelle 85 %. (Alhola 2003: 328.)  
 
KMT Group Oy:n avainasiakkaiden kannattavuuksien tarkastelussa ei 
ole huomioitu käyttämättä jäänyttä kapasiteettia toiminnon kustannuk-
sia kohdistettaessa, sillä työn ensisijaisena tarkoituksena ei ole mitata 
toimintojen suorituskykyä. Lisäksi tuotantoon liittyvät kustannukset, 
joissa käyttämätön kapasiteetti on helpommin määriteltäessä, on koh-
distettu suoraan laskennan kohteelle toiminnanohjausjärjestelmästä 
saatujen tietojen perusteella. 

 
Toimintoperusteisen kustannuslaskennan periaate on yksinkertainen 
mutta sen soveltaminen ja ylläpitäminen saatetaan kokea yrityksissä 
hankalaksi (Lumijärvi ym. 1995: 20 - 21). Toimintolaskenta koetaan 
usein myös liian raskaaksi saavutettuun hyötyyn nähden, jolloin sitä 
sovelletaan käytännössä vain tietyin aikavälein tuottojen, kustannusten 
ja kannattavuuden analyysiin (Jyrkkiö & Riistama 2004: 187). 
 
Hankaluudet toimintoperusteisen kustannuslaskennan hyödyntämises-
sä aiheutuvat yleensä toimintojen ja kustannusajureiden suuresta mää-
rästä, laskennan ylläpitämisestä ja tiedonkeruusta. (Lumijärvi ym. 
1995: 20 - 21.) Ongelmia voitaisiin minimoida esimerkiksi ATK-
sovellusten hyväksikäytöllä ja sopivan toteutustarkkuuden määrittämi-
sellä.  
  
 

3.4 Hyödyt ja hyväksikäyttömahdollisuudet 
 

Jokainen yritys voi hyötyä toimintolaskennasta, mutta eniten potenti-
aalista hyötyä se tuottaa yrityksille, joiden tuotteet, tuotantoprosessit 
ja tukipalvelut vaativat mahdollisimman erilaisia prosesseja. Yrityk-
sen potentiaaliseen hyötyyn vaikuttaa myös periodikustannusten suu-
ruus ja välillisten kustannusten kasvuvauhti. (Laitinen 2003: 273 - 
274.) 

 
Koska toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa on kaksi ulottu-
vuutta, kustannusten kohdistaminen ja prosessin tehokkuus, saadaan 
sen avulla apua monenlaisiin ongelmiin (Taulukko 1). Juuri monipuo-
lisuutensa vuoksi Kari Neilimo ja Erkki Uusi-Rauva (2005: 162) pitä-
vät toimintolaskentaa hyvänä menetelmänä, vaikka sen käyttö saattaa-
kin aiheuttaa enemmän työtä kuin perinteinen järjestelmä. 
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Taulukko 1: Toimintolaskennalla saavutettavat hyödyt 

 
 

Toimintoperusteisen kustannuslaskennan käyttöönotto mahdollistaa 
myös benchmarking -tyyppisen vertailun, sillä toimintolaskennan 
avulla saadaan selvitettyä toimintokohtaiset kustannukset, esimerkiksi 
paljonko yhden ostolaskurivin avaaminen maksaa. Vertailua voidaan 
tehdä myös yrityksen ulkopuolisiin toimijoihin. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2005: 153.)  

 
Mikäli yritys tahtoo hyötyä toimintolaskennan käytöstä mahdollisim-
man paljon, tulee sen liittää laskenta yhteen toimintojohtamisen (Acti-
vity- Based Management, ABM) kanssa. Tällöin yritys käyttää hyväk-
seen toimintolaskennan tuloksia johtamisessaan ja prosessien suori-
tuskyvyn kehittämisessä. (Laitinen 2003: 272.) 

 

Hyöty  
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005: 162-163) 

Saavutettu hyöty käytännössä 

Prosessien parempi tunnistaminen 
Paremmat edellytykset prosessien kehittä-
miselle 

Kustannusten aiheuttajien parempi ymmär-
rys 

Kustannuksia helpompi karsia 

Laskentainformaation luotettavuuden li-
sääntyminen 

Päätöksiä voidaan nojata enemmän laskel-
miin 

Kustannusten kontrollointimahdollisuudet 
paranevat 

Kustannusmuutosten seuranta parantuu 

Tieto tuotekohtaisista kustannuksista ja 
kannattavuuksista tarkentuu 

Kehittäminen ja seuranta helpottuvat 

Kuva asiakaskohtaisesta kannattavuudesta 
tarkentuu 

Kehittäminen ja seuranta helpottuvat 

Strategisille valinnoille syntyy aiempaa 
luotettavammat edellytykset 

Osataan tehdä yrityksen kannattavuuden 
kannalta oikeita strategisia päätöksiä 

Prosessin tehokkuuden mittaus paranee Prosessin kehittäminen helpottuu 

Tehdä itse vai ostaa? Parempi päätösperus-
ta 

Väärien päätösten väheneminen 

Budjetoinnin terävöityminen Budjetointiin totuudenmukaisempia lukuja 

Toiminnan johdettavuus paranee ”Mitä ei mitata, ei voi johtaa” 
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3.5 Menetelmän käyttöönotto yrityksessä 
 

Onnistunut toimintolaskennan käyttöönotto yrityksessä edellyttää, että 
uusi järjestelmä tuottaa sellaista informaatiota, jolla on lisäarvoa pe-
rinteisen järjestelmän tuottamaan tietoon verrattuna, ja yritysjohdolla 
on mahdollista hyödyntää tehokkaasti kustannusinformaatiota päätök-
senteossaan (Laitinen 2003: 274). Yrityksen koolla, toimialalla tai 
valmistettavien kappaleiden lukumäärällä ei ole vaikutusta siihen voi-
daanko toimintoperusteinen kustannuslaskenta ottaa päätöksenteon 
apuvälineeksi.    
 
Toimintolaskennan käyttöönotto yrityksessä on monivaiheinen ja pit-
käaikainen prosessi, joka edellyttää erilaisia valmisteluja ja koelasken-
takierroksia (Kuvio 10) (Alhola 2000: 103). Koelaskentakierrokset 
auttavat toimivan, hyödylliseksi koetun järjestelmän luonnissa ja niistä 
voidaan käyttää myös nimitystä pilottiprojekti. 

 
 

ABC-projektin organisointi 
1. Virike ABC-projektin käynnistämiskeksi 
2. Projektiryhmän muodostaminen yritysjohdon, yritysprosessin 

muiden avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden ryhmänä 
3. Projektin tavoitteiden, voimavarojen ja aikataulun suunnittelu 

 
ABC-mallin kehittäminen 
4. Toimintoanalyysi 
5. Kustannusten kohdistamisen ensimmäinen vaihe: resursseilta toi-

minnoille 
6. Kustannusten kohdistaminen toinen vaihe: toiminnoilta laskenta-

kohteille 
 

ABC-mallin tulosten hyödyntäinen ja raportointi 
7. Toimintojen yksikkökustannusten selvittäminen 
8. Laskentakohteiden yksikkökustannusten selvittäminen 
9. Laskentakohteittaisten kustannusten hyödyntäminen päätöksente-

ossa eli toimintojen tehostaminen 
10. Raportointi 
 
 
Kuvio 10: Toimintolaskennan käyttöönotto yrityksessä (Laitinen 
2003: 277) 
 
Vaikka menetelmän käyttöönotto saattaa luettelomaisesti esitettynä 
vaikuttaa yksinkertaiselta, käytäntö on osoittanut, että se saattaa myös 
epäonnistua. Epäonnistuneen projektin syitä ovat esimerkiksi johdon 
mahdottomuus hyödyntää informaatiota, liiallisen keskittymisen oh-
jelmistoihin organisaation sijaan, organisaation rakenteelliset esteet, 
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liian monimutkainen järjestelmä sekä selvien tavoitteiden puuttuminen 
ja sitoutumattomuus (Laitinen 2003: 274 - 281). 
 
Toimintolaskenta nähdään liian usein myös pelkkänä kertakäyttöisenä 
sovelluksena, jolloin innostus käyttämiseen loppuu rakentamisvaiheen 
lopussa. Todellisuudessa toimintolaskennan kehittäminen ei kuiten-
kaan saisi milloinkaan loppua, vaan järjestelmää tulisi tarkentaa koko 
ajan saatujen kokemusten perusteella. (Laitinen 2003: 280, 295.) 
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4 Avainasiakkaiden kannattavuus  
 
 

4.1 Laskennassa huomioidut kuluerät ja niiden kohdistus 
 

KMT Group Oy:n avainasiakkaiden kannattavuuslaskelmia tehtäessä 
keskityttiin asiakkaalle kohdistamaan toimintolaskennan avulla lähin-
nä yrityksen kiinteitä kustannuksia, sillä käytössä olevasta toimin-
nanohjausjärjestelmästä voitiin nähdä suurimpien muuttuvien kustan-
nuserien jakautuminen asiakkaalle nimike- ja projektikohtaisesti. Suo-
raan asiakkaalle kohdistettavia eriä olivat materiaali, työ, alihankinta 
ja koneiden kulutuksesta aiheutuneet kustannukset.  
 
Yrityksen kiinteiden kustannusten suurin yksittäinen kuluerä on tulos-
laskelman perustella henkilöstökulut. Yksittäisen toimihenkilön kus-
tannus, jota käytettiin apuna laskettaessa toiminnon kokonaiskustan-
nusta, saatiin lisäämällä hänen vuotuiseen nettopalkkaansa työnanta-
jan pakolliset sivukustannukset sekä mahdolliset luontaisedut, päivä-
rahat ja kilometrikorvaukset. Sivukustannusten oletettiin olevan 65 % 
henkilön vuotuisesta nettopalkasta. 
 
Palkan ja siihen rinnastettavien erien lisäksi henkilölle kohdistettiin 
suhteelliset osuudet vapaaehtoisista henkilösivukuluista ja poistoista 
sekä osa toimitila- ja hallintokuluista. Kunkin henkilön osuus vapaa-
ehtoisista henkilösivukustannuksista ja toimitilakuluista saatiin selvil-
le jakamalla summa yrityksen kokonaishenkilömäärällä (150). Hallin-
tokustannusten jakoperusteena käytettiin 50 henkilöä. Poistot ATK -
ohjelmista jaettiin 50 henkilön kesken, muiden poistojen jakoperus-
teena käytettiin 150 henkilöä. Selvitetty henkilön kokonaiskustannus 
kohdistettiin toiminnolle ilmoitetun ajankäyttöarvion perusteella. 
 
Henkilöstökustannusten lisäksi toiminnolle kohdistettiin logistiikan, 
myynnin ja markkinoinnin sekä vieraan pääoman kustannuksia. Logis-
tiikan käytössä olevien ajoneuvojen ja trukkien kustannukset jaettiin 
puoliksi tavaran vastaanotto ja lähetys -toimintojen kesken ja myynti 
ja markkinointi -toiminnolle kohdistettiin kaikki markkinointi ja edus-
tuskulut. Tuloslaskelman korko- ja rahoituskulut kohdistettiin tuotanto 
-toiminnolle. 
 
Selvinneet toimintokustannukset kohdistettiin asiakkaalle valitun toi-
mintoajurin ja selvitetyn käyttöasteen mukaan (Liite 7). Aivan kaikki-
en kustannusten kohdalla tarkka aiheuttamisperiaatteen noudattaminen 
ei ollut mahdollista, johtuen puutteista tiedon tallentamisessa. Eniten 
haasteita oli ostotoiminnon ja sen seurauksena tapahtuvien toimintojen 
kustannusten kohdistamisessa. 
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Asiakkaalle jätettiin kohdistamatta yleisiä hallinnon kustannuksia 
koska katsottiin, ettei niiden kohdalla voitu noudattaa aiheuttamisperi-
aatetta laskennan vaatimalla tasolla. Kohdistamatta jäivät hallinto-
toiminnon henkilökustannukset, tutkimus- ja kehittämiskulut, muut 
liikekulut, arvonalentumiset sekä tilinpäätössiirrot ja verot. Myös osa 
hallinto- ja toimitilakuluista jätettiin kohdistamatta asiakkaalle.   
  
 

4.2 Tulokset 
 

Kannattavuuslaskennan kohteena oli viisi toimeksiantajan nimeämää 
avainasiakasta, joiden yhteenlaskettu liikevaihto muodostaa 79 % ko-
ko yrityksen liikevaihdosta. Tarkastelluista asiakkuuksista neljä osoit-
tautui kannattavaksi (Liitteet 8 - 12).  
 
Avainasiakkaiden euromääräiset katteet vaihtelivat - 1 137 067 € ja 2 
846 590 € välillä ja prosentuaaliset katteet -24 ja 27 prosentin välillä. 
Keskimääräinen asiakaskate oli 9,2 %. Kannattavien suhteiden yh-
teenlaskettu kate oli 2,8 miljoonaa euroa, mutta kun huomioidaan ne-
gatiivinen asiakaskate, pienenee tuotto 40 % 1,7 miljoonaan euroon. 

 
Kannattavimmaksi osoittautui asiakas yksi. Sen liikevaihdosta 27 % 
eli 1,16 miljoonaa euroa jäi yritykselle suoraan asiakkaasta johtuvien 
kustannusten (tuote- ja toimintokustannukset) vähentämisen jälkeen. 
Asiakkaan viisi kate oli 968 700 euroa ja kateprosentti oli 17. 
 
Kolmanneksi kannattavuusasteikossa pääsi yritys kolme, jonka asia-
kaskate oli 581 000 euroa ja kateprosentti 20. Asiakkaan neljä kate-
prosentti oli 6 ja euromääräinen kate 171 000.  Kannattamattomim-
maksi laskennassa osoittautui yritys kaksi. Sen kate painui 1,1 miljoo-
naa euroa tappiolle kateprosentin ollessa - 24. 
 
Asiakkaan liikevaihtoon suhteutettuna asiakkaan kolme kohdalla toi-
mintokustannuksiin kului 12,5 %, kun asiakkaan viisi kohdalla kus-
tannusosuus oli ainoastaan 3,9 prosenttiyksikköä. Keskimäärin toimin-
tokustannukset olivat 7,3 % asiakkaan liikevaihdosta. Välittömien 
kustannusten osuus asiakkaan liikevaihdosta oli keskimäärin 83, 7 %. 
Suurimmat välittömät kustannukset olivat asiakkaalla neljä (88,6 %) 
ja pienimmät asiakkaalla yksi (66 %). 
 
Aiemman laskentamenetelmän budjetoituihin lukuihin verratessa 
asiakaskatteet poikkesivat keskimäärin 11 % budjetoiduista verollises-
ta voitosta. Muuttuvien tai suoraan asiakkaalle kohdistettavien kustan-
nusten vähentämisen jälkeen asiakas- tai tuotekate poikkesi keskimää-
rin 12 % budjetoidusta arviosta. Yksittäisen asiakkaat kohdalla vaihte-
lut saattoivat kuitenkin olla suuria (Liite 13). 
Asiakkaan neljä kohdalla laskentamenetelmien väliset erot olivat 
kaikkein pienimmät. Kateprosentti oli vain kaksi prosenttiyksikköä al-
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haisempi ja muuttuvat kustannukset neljä prosenttiyksikköä alhai-
semmat, kuin vanhalla menetelmällä laskettuna. Näiden lukujen pe-
rusteella voidaan olettaa myös kiinteiden kustannusten jakamisen asi-
akkaalle onnistuneen oikeudenmukaisesti aiemmin käytetyn menetel-
män avulla. 
 
Asiakkaan viisi kohdalla asiakaskate muodostui toimintolaskennalla 
laskettuna seitsemän prosenttiyksikköä paremmaksi. Tähän vaikuttivat 
kolme prosenttiyksikköä pienemmät tuotekustannukset ja yhden pro-
senttiyksikön lasku toimintokustannuksissa verrattuna aiemman las-
kentamenetelmän tuloksiin.  
 
Toimintolaskennalla laskettuna asiakkaan yksi kannattavuus osoittau-
tui yhdeksän prosenttiyksikköä paremmaksi, mutta muuttuvat tuote-
kustannukset olivat 17 % arvioitua suuremmat. Kannattavuus pysyi 
kuitenkin hyvänä arvioitua pienemmiksi toimintolaskennalla osoittau-
tuneiden toimintokustannusten johdosta. 
 
Asiakkaan kolme kohdalla tilanne oli lähes päinvastainen. Toiminto-
laskennan mukaan asiakas osoittautui 17 % aiempia laskelmia kannat-
tavammaksi ja tuote- / asiakaskate yhden prosenttiyksikön aiempaa 
paremmaksi. Miltei neljänneksen oletettua paremmaksi osoittautunut 
kannattavuus, johtuu lähinnä oletettua pienemmistä toimintokustan-
nuksista (asiakkaan kiinteiden kustannusten osuudesta). Toimintolas-
kennalla laskettuna toimintokustannusten osuus oli 13 % liikevaihdos-
ta, mutta perinteisellä laskennalla niiden osuus kohosi 33 prosenttiin.  
 
Kannattamattomaksi osoittautuneen asiakas kahden kohdalla lasken-
nan tulokset poikkesivat huomattavasti aiemman laskentamenetelmän-
tuloksista. Asiakasta pidettiin jo entuudestaan kannattavuuden rajalla, 
mutta toimintolaskenta osoitti katteen olevan 20 % oletettua alempi. 
Toimintolaskennan avulla selvitettyä katetta laskee 36 prosenttiyksik-
köä suuremmat muuttuvat kulut kuin vanhan menetelmän avulla aja-
teltiin olevan. Asiakkaan toimintokustannukset osoittautuivat yli puo-
let oletettua pienemmiksi, ollen vain seitsemän prosenttia asiakkaan 
liikevaihdosta. 
 
Laskentamenetelmien antamien tulosten välillä voidaan täten todeta 
olevan hajontaa. Asiakkaiden neljä ja viisi kohdalla kateprosenttien 
vaihtelu jäi alle kymmeneen prosenttiin kun taas asiakkaiden yksi, 
kaksi ja kolme kohdalla vaihtelut olivat yli kymmenen prosenttia. 
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5 Yhteenveto 
 
 

5.1 Johtopäätökset 
 

Laskelmien perusteella tilannetta voidaan pitää hyvänä KMT Groupin 
näkökulmasta, koska 80 % tarkastelluista suhteista osoittautui kannat-
taviksi. Tästä huolimatta voidaan tehtyjen laskelmien perusteella tode-
ta, että lisätarkastelua olisi hyvä suorittaa asiakkaiden yksi, kaksi ja 
kolme kohdalla suuresti poikkeavien kate-erojen vuoksi. Erityistarkas-
teluun pitäisi ottaa asiakas kaksi, joka pienensi tappiollisella tuloksel-
laan avainasiakkaiden yhteenlaskettua katetta 40 %.   

 
Laskelmat antavat arvion asiakkaan kannattavuuden luonteesta, mutta 
niissä esitettyihin lukuihin ja lopputuloksiin tulee suhtautua varauksel-
la. Epävarmuus arvojen kohdalla johtuu pääasiassa toimintolaskennan 
näkökulmasta havaituista puutteista toiminnanohjausjärjestelmään tal-
lennettavan tiedon tarkkuudessa ja luotettavuudessa.  
 
Tarkkuusongelmat tulivat esille lähinnä ostotoiminnon ja sen seurauk-
sena tapahtuvien toimintojen kohdistamisessa asiakkaalle, koska kaik-
kia ostoja ei ollut järjestelmässä kirjattu tietylle asiakkaalle. Tällöin 
laskennassa jouduttiin joustamaan aiheuttamisperiaatteen noudattami-
sesta. Järjestelmän luotettavuusongelma tuli esille suoraan asiakkaalle 
kohdistettujen välittömien kustannusten kohdalla, sillä virheellisistä 
tuotannon leimauksista johtuen tiedoissa ilmenee puutteita (Koivu-
niemi 1.2.2008, haastattelu). 
 
Puutteita ilmenee myös ajankäyttöanalyysin mukaan toiminnoille 
kohdistettujen henkilöstökustannusten kohdalla, koska tiedot ajankäy-
töstä pohjautuvat henkilöiden antamiin arvioihin, eikä tallennettuun 
tietoon. Lisäksi kolme ajankäyttöselvityksen piiriin kuuluvaa henki-
löä, joita oli yhteensä 38, jätti palauttamatta selvityslomakkeen, joten 
heidän kohdallaan kustannuksia ei kyetty jakamaan aiheuttamisperiaa-
tetta noudattaen. 

 
Lukujen vertaamista aikaisemman laskentamenetelmän arvoihin voi-
daan myös pitää kyseenalaisena, sillä vertailussa käytetyt luvut olivat 
arvioita tilikauden 2007 luvuista ja ne sisälsivät myös kustannuseriä 
joita ei toimintolaskennassa huomioitu. 

 
Ilmenneistä ongelmista huolimatta, KMT Groupilla on hyvät valmiu-
det jatkaa suoritetun pilottiprojektin kehittämistä. Tätä puoltavat pilot-
tiprojektin aikana tehdyt havainnot hyödyntämättömistä resursseista ja 
olemassa olevan tiedon laajuudesta.  
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Vaikka työn tarkoituksena ei ollut tarkastella toimintolaskentaa pro-
sessien tehokkuuden näkökulmasta, uskon että yrityksellä on mahdol-
lisuus hyötyä myös tämän näkökulman tuottamasta informaatiosta. 
Viitteitä tästä antoivat toiminto- ja ajankäyttöanalyysit, joissa ilmeni 
joitain päällekkäisyyksiä.  
 
Pilottiprojektin toteuttamisen jälkeen käydyissä keskusteluissa on 
käynyt ilmi, että KMT Groupilla on tarkoitus jatkaa pilottiprojektin 
kehittämistä, jotta toimintolaskenta voitaisiin ottaa perinteisen asia-
kaskannattavuuslaskennan rinnalle ja myöhemmin ehkä ainoaksi las-
kentamenetelmäksi. 
 

 

5.2 Kehitysehdotukset 
 

Työn myötä esille nousseet kehitysehdotukset voidaan jakaa kahteen 
osaan. Ehdotuksiin, jotka koskevat asiakaskannattavuuksien paranta-
mista ja ehdotuksiin toimintolaskennan käyttöönottoa edistävistä muu-
toksista.  
 

Asiakaskannattavuus  

 

Tarkasteltujen asiakassuhteiden kannattavuuksia voidaan lähteä paran-
tamaan kustannuksia alentamalla, hinnoittelua muuttamalla, palveluta-
soa laskemalla ja myytävien tuotteiden volyymiä tai luonnetta muut-
tamalla. Kustannusten alentamiseen voidaan pyrkiä sekä välittömien- 
että toimintokustannusten karsimisella. 
 
Asiakkaan kolme kohdalla kannattavuutta voisi ensisijaisesti lähteä 
kehittämään toimintokustannuksia karsimalla, sillä niiden suhteellisen 
osuus liikevaihdosta on 12,5 prosenttiyksikköä. Luku on noin viisi 
prosenttiyksikköä tarkasteltujen suhteiden keskitason yläpuolella. 
Suuret toimintokustannukset aiheutuvat asiakkaan kohdalla lukuisista 
myyntitilauksista, joiden lukumäärää voitaisiin pyrkiä alentamaan 
houkuttelemalla asiakas esimerkiksi tilaamaan suuremmissa erissä tai-
ottamalla käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä. 
 
Asiakkaiden kaksi ja neljä kohdalla kustannuksia olisi helpompi karsia 
välittömistä kustannuksista. Välittömiä kustannuksia (työ, materiaalit, 
koneet ja alihankinta) voitaisiin lähteä alentamaan vaihtamaan mah-
dolliset materiaalit edullisempiin sekä kehittämällä suhteita ja sopi-
muksia materiaalitoimittajien kanssa. Työn kustannuksia olisi mahdol-
lista alentaa tehostamalla työprosesseja ja käyttämällä motivoitunutta 
henkilökuntaa. Myös alihankinnan kohdalla mahdollisuudet kustan-
nussäästöihin olisi hyvä tarkistaa.  
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Kannattavuuden ensisijaiseksi kehittämiskeinoiksi asiakkaiden yksi ja 
viisi kohdalla voitaisiin valita hinnoittelun kehittämisen, koska kus-
tannusten karsiminen saattaa olla hankalaa, johtuen jo entuudestaan 
keskiarvon alapuolelle jäävistä luvuista. Toinen keino kannattavuuden 
lisäämiseksi voisi olla parempikatteisten tuotteiden ja palveluiden 
myynti sekä markkinointi asiakkaalle. 

 
Toimintolaskenta  

 

Jotta toimintolaskennan ottaminen osaksi KMT Groupin laskentajär-
jestelmää onnistuisi, edellytetään muutoksia tiedonhallintaan sekä ih-
misten tietoisuuteen ja asenteisiin. Suurimmat muutokset koskevat 
tiedon tallentamistarkkuutta ja raporttien saatavuutta. 
 
Tietoa toimintolaskennan tarpeisiin käytössä olevissa tietojärjestel-
missä on lähes riittävästi, mutta se on hankalasti saatavassa muodossa 
tai sen saaminen on mahdotonta tavalliselle käyttäjälle. Ohjelmiston 
raportointityökaluja olisikin hyvä kehittää niin, että tarvittava tieto oli-
si vaivattomasti sitä tarvitsevien saatavilla. Myös tallennettavan tiedon 
laatuun tulisi kiinnittää huomiota, jotta järjestelmän lukuja sisältäviin 
laskelmiin voitaisiin luottaa. 
 
Tallentamistarkkuuden merkityksestä voitaisiin muistuttaa esimerkiksi 
toimitusjohtajan kuukausittaisissa infotilaisuuksissa, jolloin tieto tulisi 
samanlaisena kaikille. Muistutus tiedon tallentamistarkkuudesta voisi 
olla hyödyllinen, vaikka toimintolaskentaa ei yrityksessä otettasikaan 
osaksi laskentajärjestelmää. 
 
Toimintolaskennan käyttöönotto edellyttäisi myös informaatiotilai-
suuksia menetelmän sisällöstä sen kanssa tekemisiin joutuvien ihmis-
ten kanssa. Tällä varmistettaisiin henkilöstön parempi sitoutuminen 
järjestelmään ja sen vaatimen tietojen, esimerkiksi ajankäyttöanalyy-
sin, raportointiin. 

 
Mikäli laskentaprosessi tahdotaan ottaa osaksi yrityksen laskentajär-
jestelmää, mutta viedä laskentaprosessi läpi vain harvoin, olisi oleel-
lista keskittyä helpottamaan järjestelmästä otettavien raporttien saata-
vuutta ja kehittämään sinne syötetyn tiedon luotettavuutta. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Kysymykset asiakaskannattavuuslaskennasta  
 

1. Millä tavoin asiakaskannattavuutta seurataan ja miten usein pro-
sessi viedään lävitse KMT Group Oy:ssä? 

 
2. Millainen on kannattava asiakas KMT Groupin näkökulmasta? 
 
3. Jaetaanko asiakkaat kannattavuuden perusteella joihinkin luok-

kiin? Jos on, niin millaisiin? 
 
4. Miten asiakaskannattavuudesta saatuja tietoja sovelletaan käytän-

nössä? 
 
5. Miten asiakkaiden kannattavuutta pyritään parantamaan? 
 
6. Pyritäänkö joistain asiakkaista pääsemään eroon? Jos pyritään, 

niin miksi? 
 
7. Ketkä koetaan taloudellisesti kannattamattomiksi asiakkaiksi? 
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Liite 2: Asiakaskannattavuuden seurannassa käytetty laskentapohja 
 

Asiakas           
        
Päivitetty       
Laatija       
        
Asiakkaan myyntikate (%)       
Asiakkaan nettovoitto (%)          

  
Vuosi 
2007 

%, 
kpl, 
m2 

OKH 
€/h, 
€/m2 

h/v, 
kk/v, 
km Huomiot 

LIIKEVAIHTO      
KMT TYÖN OSUUS      
kate-%      
MATERIAALIN OSUUS      
kate-%      
ALIHANKINNAN OSUUS      
kate-%      

MUUTTUVAT KULUT      

Raaka-ainekäyttö, ostot      
Alihankintaostot      

Suunnittelukustannukset      

Tuotannon työpalkat      

YHTEENSÄ      
MUUT MUUTTUVAT KULUT      

Myyntirahdit      

Reklamaatiokustannukset      
Matkakustannukset (hotelli, auto-

vuokra, tarjoaminen)      

Kilometrikorvaukset      

Päivärahat       

YHTEENSÄ      
MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ      
MYYNTIKATE [€] LV:sta      

MYYNTIKATE [%] LV:sta      

KIINTEÄT KULUT      

Kiinteät henkilöstökulut      

Vapaaeht. henk.sivuk.      

Toimitilakulut      

Edustus- ja markkinointi      

   Työkaluostot + muut      
Markkinointimateriaalit      

Hallintokulut      

   Vakuutukset      

YHTEENSÄ      
KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ      
KÄYTTÖKATE [€] LV:sta      

KÄYTTÖKATEKATE [%] LV:sta      

ASIAKKAAN RAHOITUSKULUT      
POISTOT      
       
VOITTO (TAPPIO)      
VEROT (26,5%)      

TULOS VEROJEN JÄLKEEN      

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)      
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Liite 3: Toimintoluettelo 

Myynti ja markkinointi 
Myynti ja markkinointi uusille asiakkaille 
Taustatietojen tarkastus 
Tarjouspyyntöjen käsittely 
Myyntitilausten käsittely 
Tuotteiden hinnoittelu 
Asiakassuhteiden hoito 
Asiakastapaamiset 
Jälkilaskelmat 
Jälkihinnoittelu 
Projektitoiminnot 
Neuvottelu tuotannon kanssa 
Tuotekehitys 
 
Hankinta 
Toimittajien valinta 
Tarjouskyselyiden lähetys  / kilpailutus 
Hankintasopimusten tekeminen 
Toimitusaikavalvonta 
Toimittajaseuranta 
Hintojen seuranta 
Varastonimikkeiden päivitys / oikeelli-
suuden seuranta 
Varaston seuranta 
Reklamointi 
Tapaamiset 
Tiedon hankinta 
Raportointi 
Inventointi  
 
Työn suunnittelu 
Kuvien tulostus 
Nimikkeiden perustaminen 
Suunnittelurakenteen luominen 
Tarvittavien osien ym. selvittely 
Tehdyn rakenteen tarkastaminen 
Tuotantotilauksen ajoitus 
Työkorttien  / piirustusten tulostaminen 
 
Sähkösuunnittelu 
Suunnittelutyö 
Yhteistyö myynnin kanssa 
Asiakkaan kanssa neuvottelu 
Keskustelu tuotannon kanssa 
Yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa

 
 
Mekaniikkasuunnittelu 
Asiakkaan kuvien muuttaminen tuotannon 
tarpeisiin 
Suunnittelu suoraan asiakkaalle 
Järjestelmän kehittäminen 
Neuvottelu asiakkaan (myynnin) kanssa 
Lähtötietojen hakeminen 
Tuotantoa avustava muutostyö 
 
Tuotannon suunnittelu 
Materiaalinhankinta 
Tuotannon suunnittelu 
Materiaalihallinta 
Rakenteiden ja nimikkeiden hoito 
Tilausten käsittely / vahvistus 
Muutokset 
 
Projektipäälliköt 
Uusien tilausten läpikäynti 
Rakenteiden päivitys / teko 
Kuvien tarkastus 
Yhteistyö tuotannon kanssa 
Meneillään olevien projektien hoito 
Asiakaskontaktit 
Järjestelmän tietojen päivitys 
Hinnoittelu 
Alihankkijoiden tapaaminen 
Materiaalin keräily alihankkijoille 
Projekteihin liittymättömät tehtävät 
 
Logistiikka 
Tavaran tarkastus (lähtevä tavara) 
Pakkaus 
Lähetteiden tulostus ja toimittaminen 
Tavaran lastaus 
Saapuvan tavaran vastaanotto kuittaus 
Tavaran tuloutus 
Toimitus varastopaikalle 
Roskien / ongelmajätevaraston hoito 
Osakokoonpano 
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Liite 4: Ajankäyttöselvityksen yhteydessä lähetetty viesti 

 
Hei! 
 
Teen lopputyötäni KMT:lle sen asiakaskannattavuuksista ja tarvitsen siihen hieman 
sinun apuasi. 
 
Liitteenä on taulukko, johon sinun tulisi antaa arvio siitä, miten työaikasi jakautuu tau-
lukossa lueteltujen tehtävien kesken. Tarkastelussa sinun tulee käyttää ajanjaksoa (esim. 
viikko, kuukausi), joka parhaiten kuvaa tehtäviesi sisältöä. .Jos siis tehtäväsi vaihtuvat 
paljon riippuen viikosta, tulee työaikaa tarkastella viikkoa pidemmällä aikavälillä. Tau-
lukon täyttäminen vie aikaasi vain muutamia minuutteja. 
 
Täyttöohjeet: 

- Etsi ensin taulukon alalaidasta parahiten tehtäviäsi kuvaava välilehti 
- Mieti miten ajankäyttösi jakautuu listattujen tehtävien kesken ja kirjoita prosent-

tiluku sille varattuun sarakkeeseen 
- Kun olet kirjannut ajankäyttösi eri tehtäviin, pitäisi kokonaisprosentin olla 100 
- Mikäli listasta puuttuu jokin työaikasi kannalta oleellinen tehtävä, voit lisätä sen 

taulukon lopussa oleville vapaille riveille. Halutessasi voit luoda myös kokonaan 
uuden välilehden. 

- Palauta täytetty taulukko minulle viimeistään 5.2 
 
Taulukon luvut ovat vain arvioita ja ne jäävät minun käyttööni laskelmieni tausta-
aineistoksi. Antamasi tiedot eivät siis sellaisenaan näy valmiissa työssäni, eikä niiden 
tarvitse olla sataprosenttisella varmuudella oikein. 
 
Mikäli ilmenee kysyttävää, niin vastaan mielelläni. 
 
Leena 
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Liite 5: Esimerkki ajankäyttöanalyysipohjasta (hankinnan henkilöstö) 

 
 

Toiminto 
Arvioitu ajankäyttö 
viikoittaisesta työajasta 

Toimittajien valinta   

Tarjouskyselyiden lähetys / kilpiailutus   

Hankintasopimusten tekeminen   

Toimitusaikavalvonta   

Toimittajaseuranta   

Hintojen seuranta   

Varastonimikkeiden päivitys / oikeellisuuden seuranta   
Varaston seuranta   

Reklamointi   

Tapaamiset   

Tiedon hankinta    

Raportointi   

Inventointi   

Yhteensä 0 % 
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Liite 6: Ajurit 
 
 

Resurssiajurit 
 
Henkilön työaika 
Henkilöstön lukumäärä 
Käyttäjien lukumäärä 
Tehtaan henkilömäärä 
 
Toimintoajurit 
 
Asiakkaiden lukumäärä 
Tarjouspyyntöjen lukumäärä 
Myyntitilausrivien lukumäärä 
Suunniteltujen kuvien määrä 
Tuotantotilaustenlukumäärä 
Asiakkaan liikevaihto 
Saapumisrivit 
Ostoreklamaatioiden lukumäärä 
Käytettävä projektipäällikkö 
Ostolaskurivien lukumäärä 
Lähteneiden pakettien lukumäärä 
Myyntireklamaatioiden lukumäärä 
Myyntilaskujen lukumäärä 
Perityt laskut / lähetetyt maksumuistutukset 
Asiakaskäyntien lukumäärä 
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Liite 7: Toimintoajurit toiminnoittain 

Toiminto Toimintoajuri 
Toiminnon 
kustannus 

Ajurien 
lkm 

Kustannusajuri 
€ 

Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä asiakasrekisterissä    
Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä    
Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä    
Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä    
Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä    
Osto asiakkaan liikevaihto    
Tavaran vastaanotto saapumisrivit    
Ostoreklamaatioiden käsittely ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet rivit    
Rakenteiden ja nimikkeiden seuranta asiakkaan liikevaihto    
Tuotanto tilanneiden asiakkaiden lukumäärä    
Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö    
Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lukumäärä    
Tavaran lähetys lähteneiden pakettien lukumäärä    
Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä    
Myyntilaskujen käsittely myyntilaskujen lukumäärä    

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt maksumuistu-
tukset    

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä    
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Liite 8: Asiakkaan yksi kannattavuuslaskelma 
 
Asiakas 1    

Asiakasnumero     

Laskentaperiodi 2007    

Laatija Leena Kalliomäki    
          

Liikevaihto       4 303 554 
     

Välittömät kustannukset     2 829 286 

Materiaali    1 862 303 

Työ    425 590 

Työn sivukustannukset    276 804 

Kone    31 708 

Alihankinta    232 881 

Tuotekate    1 474 268 
          
     

Toimintokustannukset     

Toiminto kustannusajuri   kustannus € 

Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä   1 500 

Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä   14 163 

Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä   5 468 

Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä   26 298 

Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä   25 737 

Osto asiakkaan liikevaihto   40 970 

Tavaran vastaanotto saapumisrivit   38 233 

Ostoreklamaatioiden käsittely ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet rivit 461 
Rakenteiden ja nimikkeiden seu-
ranta asiakkaan liikevaihto   11 966 

Tuotanto asiakkaiden lukumäärä   16 030 

Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö   79 450 

Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lukumäärä   10 119 

Tavaran lähetys lähteneiden pakettien määrä   25 248 

Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä   388 

Myyntilaskujen käsittely Myyntilaskujen lukumäärä   10 966 

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt maksumuistu-
tukset 777 

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä   6 253 

Toimintokustannukset yhteensä    314 028 
          

Kustannukset yhteensä    3 143 314 
     

Asiakaskate    1 160 240 

Asiakaskate %    27 % 
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Liite 9: Asiakkaan kaksi kannattavuuslaskelma 

Asiakas 2    

Asiakasnumero     

Laskentaperiodi 2007    

Laatija Leena Kalliomäki    
          

Liikevaihto       4 754 262 
     

Välittömät kustannukset     5 563 071 

Materiaali    3 109 530 

Työ    912 991 

Työn sivukustannukset    593 615 

Kone    328 890 

Alihankinta    618 045 

Tuotekate    -808 808 
          
     

Toimintokustannukset     

Toiminto kustannusajuri   
kustannus 

€ 

Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä   2 000 

Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä   14 163 

Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä   3 380 

Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä   11 302 

Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä   15 910 

Osto asiakkaan liikevaihto   45 243 

Tavaran vastaanotto saapumisrivit   18 635 

Ostoreklamaatioiden käsittely ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet rivit 224 
Rakenteiden ja nimikkeiden seu-
ranta asiakkaan liikevaihto   13 214 

Tuotanto asiakkaiden lukumäärä   21 374 

Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö   105 933 

Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lukumäärä   8 517 

Tavaran lähetys lähteneiden pakettien määrä   41 188 

Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä   4 989 

Myyntilaskujen käsittely Myyntilaskujen lukumäärä   3 429 

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt maksumuistu-
tukset 0 

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä   18 758 
     

Toimintokustannukset yhteensä    328 259 
          
       

Kustannukset yhteensä    5 891 329 
     

Asiakaskate    -1 137 067 

Asiakaskate %    -24 % 
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Liite 10: Asiakkaan kolme kannattavuuslaskelma 

Asiakas 3    

Asiakasnumero     

Laskentaperiodi 2007    

Laatija Leena Kalliomäki    
          

Liikevaihto       2 939 880 
     

Välittömät kustannukset     1 992 985 

Materiaali    421 492 

Työ    703 391 

Tyon sivukustannukset    457 375 

Kone    152 891 

Alihankinta    257 836 

Tuotekate    946 895 
          
     

Toimintokustannukset     

     

Toiminto kustannusajuri   
kustannus 

€ 

Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä   500 

Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä   9 442 

Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä   35 114 

Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä   0 

Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä   165 269 

Osto asiakkaan liikevaihto   27 900 

Tavaran vastaanotto saapumisrivit   6 249 

Ostoreklamaatioiden käsittely ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet rivit 74 
Rakenteiden ja nimikkeiden seu-
ranta asiakkaan liikevaihto   8 148 

Tuotanto asiakkaiden lukumäärä   5 343 

Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö   42 373 

Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lukumäärä   10 446 

Tavaran lähetys lähteneiden pakettien määrä   41 122 

Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä   97 

Myyntilaskujen käsittely Myyntilaskujen lukumäärä   11 335 

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt maksumuistu-
tukset 0 

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä   2 605 
     

Toimintokustannukset yhteensä    366 017 
          
       

Kustannukset yhteensä    2 359 002 
     

Asiakaskate    580 878 

Asiakaskate %    20 % 
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Liite 11: Asiakkaan neljä kannattavuuslaskelma 

 
 
 

Asiakas 4    
Asiakasnumero     
Laskentaperiodi 2007    
Laatija Leena Kalliomäki    
          

Liikevaihto       3 052 648 
     

Välittömät kustannukset     2 705 164 
Materiaali    1 490 103 
Työ    463 969 
Työn sivukustannukset    301 751 
Kone    9 893 
Alihankinta    439 448 

Tuotekate    347 485 
          
     

Toimintokustannukset     

     

Toiminto kustannusajuri   kustannus € 
Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä   500 
Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä   9 442 
Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä   845 
Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä   20 865 
Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä   3 978 
Osto asiakkaan liikevaihto   28 905 
Tavaran vastaanotto saapumisrivit   25 534 

Ostoreklamaatioiden käsittely 
ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet 
rivit 308 

Rakenteiden ja nimikkeiden seu-
ranta asiakkaan liikevaihto   8 442 
Tuotanto asiakkaiden lukumäärä   5 343 
Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö   52 967 
Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lkm   5 951 
Tavaran lähetys lähteneiden pakettien määrä   4 764 
Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä   48 
Myyntilaskujen käsittely Myyntilaskujen lukumäärä   1 899 

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt mak-
sumuistutukset 41 

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä   6 253 
     

Toimintokustannukset yhteensä    176 085 
          
       

Kustannukset yhteensä    2 881 248 
     

Asiakaskate    171 400 

Asiakaskate %    6 % 
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Liite 12: Asiakkaan viisi kannattavuuslaskelma 

Asiakas 5    

Asiakasnumero     

Laskentaperiodi 2007    

Laatija Leena Kalliomäki    
          

Liikevaihto       5 681 759 
     

Välittömät kustannukset     4 489 095 

Materiaali    3 822 865 

Työ    387 923 

Kone    2 026 

Alihankinta    23 960 

Työn sivukustannukset    252 321 

Tuotekate    1 192 664 
          
     

Toimintokustannukset     

Toiminto kustannusajuri   
kustannus 

€ 

Myynti ja markkinointi asiakkaiden lukumäärä   500 

Tarjouspyyntöjen käsittely  tarjouspyyntöjen lukumäärä   4 721 

Myyntitilausten käsittely myyntitilausrivien lukumäärä   4 158 

Suunnittelu suunniteltujen kuvien määrä   435 

Tuotannon suunnittelu tuotantotilausten lukumäärä   19 568 

Osto asiakkaan liikevaihto   52 784 

Tavaran vastaanotto saapumisrivit   28 425 

Ostoreklamaatioiden käsittely ostoreklamaatioiden lukumäärä / saapuneet rivit 338 
Rakenteiden ja nimikkeiden seu-
ranta asiakkaan liikevaihto   15 783 

Tuotanto asiakkaiden lukumäärä   5 343 

Projektien hoito  käytettävä projektipäällikkö   52 967 

Ostolaskujen käsittely ostolaskurivien lukumäärä   7 712 

Tavaran lähetys lähteneiden pakettien määrä   21 757 

Myyntireklamaatioiden käsittely  myyntireklamaatioiden lukumäärä   97 

Myyntilaskujen käsittely Myyntilaskujen lukumäärä   6 179 

Perintä / Maksumuistutukset 
perittyjen laskujen lukumäärä / lähetetyt maksumuis-
tutukset 0 

Asiakassuhteiden hoito asiakaskäyntien lukumäärä   3 126 

Toimintokustannukset yhteensä    223 892 
          
       
Kustannukset yhteensä    4 712 987 

Asiakaskate    968 772 

Asiakaskate %    17 % 
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Liite 13: Vertailutaulukko 
 

 

Toimintolaskenta        
         
Asiakas Kate Kate 

%  
Tuotekate Tuotekate 

% 
Toimintokustan-

nukset 
Toimintokustannus 

% 
Välittömät 

kustannukset 
Välittömät 
kustannuk-

set % 

1 1160240 27 % 1474268 34 % 314028 7 % 2829286 66 % 

2 -1137067 -24 % -808808 -17 % 328259 7 % 5563071 117 % 

3 580878 20 % 946895 32 % 366017 13 % 1992985 68 % 

4 171400 6 % 347485 11 % 176085 6 % 2705164 89 % 

5 968772 17 % 1192664 21 % 223892 4 % 4489095 79 % 
         
Aiempi laskentamenetelmä       
         
Asiakas Voitto voitto 

% 
myyntikate Myyntikate 

% 
Kiinteät kulut Kiinteät kulut % Muuttuvat 

kulut 
Muuttuvat 

kulut % 

1 660 085 18 % 1 345 360 38 % 503 134 14 % 2 159 640 51 % 

2 170 809 4 % 820 374 21 % 609 565 15 % 3 130 131 79 % 

3 58 175 3 % 621 015 31 % 477 840 24 % 1 378 985 69 % 

4 220 744 8 % 435 667 15 % 177 423 6 % 2 454 334 85 % 

5 587 989 10 % 995 302 17 % 322 312 5 % 5 004 698 83 % 


