
  

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Taloustieteiden laitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUOTE- JA ASIAKASKOHTAISEN KANNATTAVUUSLASKENTA-

INFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN KUNTATALOUDEN  

PÄÄTÖKSENTEOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnallistalous 

Pro gradu -tutkielma 

Helmikuu 2009 

Ohjaaja: Jarmo Vakkuri 

   

Jaana Itävalo 

 



  

TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen yliopisto  Taloustieteiden laitos; kunnallistalous 
Tekijä:    ITÄVALO, JAANA 
Tutkielman nimi: Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskentainformaa-

tion hyödyntäminen kuntatalouden päätöksenteossa 
Pro gradu -tutkielma:  102 sivua, 7 liitesivua 
Aika:    Helmikuu 2009 
Avainsanat: kannattavuus, laskentainformaation hyödyntäminen, si-

säinen laskentatoimi, päätöksenteko 
 

Toiminnan tehostamisvaatimusten lisääntyessä korostetaan kunnallishallinnossa entistä 
enemmän markkinamekanismien hyväksikäyttöä. Laskentatoimi on kunnissa siirtymäs-
sä vahvasti johdon laskentatointa palvelevaan suuntaan. Palvelutuotannolta edellytetään 
laadun lisäksi alhaisia yksikkökustannuksia. Tähän problematiikkaan liittyy olennaisesti 
tämän tutkimuksen kohteena oleva kannattavuuslaskenta sekä sen hyödyntäminen. 
Kannattavuuden tarkastelu on tutkimuksessa rajattu tuote- ja asiakaskohtaisen kannatta-
vuuden tutkimiseen.  
 
Pelkät laskelmat eivät kuitenkaan riitä, vaan päätöksentekijöiden on osattava hyödyntää 
tarjolla olevaa informaatiota. Laskentainformaation hyödyntäminen vaatii tehokasta 
johtoa ja päätöksentekoa, sekä näitä tukevaa laskentajärjestelmää. Tutkimuksen tavoit-
teena on tutkia tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan hyödyntämistä kunta-
talouden päätöksenteossa. Tutkimusotteeksi on valittu tapaustutkimus ja empiirinen tut-
kimusaineisto on hankittu pääosin haastattelujen avulla. Haastattelut ovat mahdollista-
neet tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan monipuolisten hyötyjen sekä nii-
den mahdollisuuksien tunnistamisen, joita laskentajärjestelmä kuntasektorille tarjoaa. 
Empiirisen aineiston hankintakohteina ovat Tampereen Tietotekniikkakeskus, Tampe-
reen kaupungin päivähoito sekä Hämeenlinnan kaupunki.  
 
Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskentainformaation suurimmat kuntatalouteen 
tuomat hyödyt liittyvät kustannusten hallintaan, prosessien kuluttamien voimavarojen 
tunnistamiseen sekä hinnoitteluun ja suoritteen tuotantoa koskevien päätöksien tukemi-
seen. Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan katsotaan tukevan myös lasken-
tatoimen eri tehtäviä: suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa ja seurantaa. Empiiri-
sen aineiston perusteella sen katsotaan tukevan myös organisaatioiden tuloksellisuutta. 
Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan voidaan todeta olevan merkittävä 
informaatiolähde kuntaorganisaatioissa, sillä se tuottaa yksiköille relevanttia informaa-
tiota, jonka voidaan katsoa olevan päätöksentekijöille hyödyksi. 
 
Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta nähdään kuntataloudessa hyödylliseksi 
liikelaitoksissa sekä yksiköissä, joilla on ulkoista myyntiä. Tuotekohtaista kannatta-
vuuslaskentaa voidaan hyödyntää myös tilaaja-tuottajamallin perustein toimivissa orga-
nisaatioissa. Mainituissa yksiköissä tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan 
edellyttämä tuottojen seuranta tuotteittain tai asiakkaittain on mahdollista, toisin kuin 
hierarkkisen toimintamallin yksiköissä. Kuntasektori tarjoaa tuote- ja asiakaskohtaisen 
kannattavuuslaskennan soveltamiselle yritysmaailmaa monimutkaisemman kontekstin, 
mutta lähivuosina kunnat tulevat tarvitsemaan entistä enemmän johdon laskentatoimen 
tuottamaa informaatiota, jota muun muassa tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslas-
kenta tarjoavat. 
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSASETELMA 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Kuntakentällä tapahtuvat ajankohtaiset muutokset asettavat haasteita laskennalle. Muu-

tosten myötä syntyy uusia päätöksentekotilanteita, joihin on tuotettava muun muassa 

oikeanlaista kustannus- ja kannattavuustietoa. Laskenta on parhaimmillaan erinomainen 

apu toiminnan muutoksissa. Sen avulla voidaan konkretisoida tavoitteita, ohjata toimin-

taa, tukea tehtäviä valintoja ja näyttää toteen muutosten vaikutuksia. (Suomala, Lyly-

Yrjänäinen & Paranko 2004, 10–15.) Tämä tutkimus sijoittuu ennen kaikkea johdon-, 

eli sisäisen- tai operatiivisen laskentatoimen viitekehykseen. Johdon laskentatoimella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa organisaation omassa toiminnassaan käyttämiä lasken-

tamenetelmiä, joita hyödynnetään erityisesti päätöksenteon tukena. Johdon laskentatoi-

men tehtäväksi määritellään myös talousyksikön toimintaa kuvaavien tietojen keräämi-

nen ja tiedon muokkaaminen palvelemaan johdon päätöksentekoa. 

 

Laskentatoimen kehitystä on tärkeää seurata, koska julkisen sektorin toimintaperiaattei-

ta pyritään lähentämään yksityisen sektorin toimintaperiaatteisiin, samalla kun painopis-

tettä siirretään prosessien seuraamisesta tulosten ja aikaansaannosten seurantaan. On 

erittäin tärkeää tarkastella miten kunnat tai kunnalliset toimintayksiköt hyödyntävät yk-

sityiseltä sektorilta omaksuttuja laskentatapoja päätöksenteossa, eli millaista konkreet-

tista hyötyä uudet laskentatekniikat tuovat. Hopwood (1994, 145–147) toteaa, että jul-

kisyhteisöissä ongelmana on usein tehottomuus, huono kustannustehokkuus sekä kan-

nattamattomuus. Tämän vuoksi julkinen sektori elää yli varojensa, toimii epärationaali-

sesti, eikä kohtaa taloudellisia realiteettejaan. Edellä mainituista asioista voidaan johtaa 

ne kokonaisuudet, joita julkisella sektorilla on kehitettävä ja joihin laskentatoimen ke-

hittämisellä on suuri merkitys. Edellä mainittu on myös selvä osoitus siitä, että lasken-

tainformaation hyödyntäminen julkisella sektorilla ei toimi toivotulla tavalla ja siksi sitä 

on myös tärkeää tutkia. 

 



  

  

  

 7 

Koko julkisen sektorin uudelleenarviointi Suomessa, läpinäkyvyyden vaatimus hallin-

nossa ja kilpailuttaminen ovat johtaneet siihen, että laskentatoimeen, erityisesti johdon 

laskentatoimeen, kohdistuu aivan uudenlaisia odotuksia. Uudenlaiset toimintamallit, 

esimerkiksi tilaaja-tuottajamalli, liikelaitostaminen ja uudenlaiset sopimusohjauskäy-

tännöt luovat paineita laskentajärjestelmien kehittämiseen, sekä uudenlaisen laskentain-

formaation tarvetta. Monimutkaistuvat järjestelmät edellyttävät kehittyneitä laskentajär-

jestelmiä ja monipuolisempaa laskentainformaatiota. Informaatio pitäisi lisäksi tuottaa 

muodossa, jossa se on helposti hyödynnettävissä ja toisaalta informaation hyväksikäyt-

täjillä tulisi olla tietoa informaation rajoitteista: mitä se kertoo ja mitä se ei kerro. 

(Tammi 2006, 60.)  

 

Johdon laskentatoimi on suhteellisen uusi ja vasta vähän kehittynyt alue julkisessa hal-

linnossa. Tässä tutkimuksessa tarkasteluun otetaan yksi johdon laskentatoimen osa-alue, 

kannattavuuslaskenta, ja kartoitetaan mitä tuote- ja asiakaskohtaiseen kannattavuuslas-

kentaan liittyviä tarpeita kuntaorganisaatioiden toimijoilla on, ja millaisia mahdolli-

suuksia he näkevät kannattavuuslaskentainformaatiolla olevan tukea päätöksentekoa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia laskelmia tutkimuksen kohdeyksiköissä tuote- ja 

asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönoton myötä saadaan ja miten niitä 

käytetään hyväksi päätöksenteossa. Kuten Näsi, Hokkanen ja Latvanen (2001, 19) kir-

joittavat, Suomen julkisessa hallinnossa kustannuslaskenta ja johdon laskentatoimi ovat 

vielä ”lapsenkengissä”. Kustannuslaskennan ja laskentainformaation puute esitetään 

usein myös vallitsevien ongelmien syyksi. Näiden tosiasioiden valossa on tärkeä tutkia 

miten laskentainformaatiota hyödynnetään ja kehitetään Suomen julkisella sektorilla. 

 

Pitkänen (1985, 99) toteaa, että muun muassa julkisiin liikelaitoksiin liittyy ansaintata-

loudellisille yrityksille tunnusomaisia piirteitä, kuten kannattavuustavoitteen korostumi-

nen. Liiketaloudelliset periaatteet saattavat tuntua oudoilta julkisen organisaation toi-

minnan ohjenuorina, mutta liiketaloustieteellinen tutkimus ei kuitenkaan ole sidoksissa 

siihen, tavoitteleeko organisaatio voittoa, vaan pikemminkin siihen, joutuuko organisaa-

tio tekemään taloudellisia päätöksiä, jotka vaikuttavat voimavarojen kohdentamiseen eri 

tarkoituksiin. Kannattavuus julkisella sektorilla merkitsee lähinnä itsekannattavuutta, eli 

sitä, että ei pyritä voittoa tavoittelevaan toimintaan, vaan pyritään siihen, että toiminnas-

ta saatavat tuotot kattavat siitä aiheutuvat kulut. Kuntatalouden perusluonteena on tasa-

painotalous, jonka mukaan tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa ainakin pitkällä 
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aikavälillä. Tulojen enemmyyttä ei suoranaisesti tavoitella, mutta sitä pidetään terveen 

kuntatalouden esikuvana. (Heuru, Mennola & Ryynänen 2001, 233.)  

 

Kun uusia laskentakäytäntöjä otetaan käyttöön, on tärkeää tunnistaa tietojohtamisen 

haasteet ja organisaation osaamispohja. Osaamispohja koostuu tietopohjasta, tavoitepe-

rustasta ja taitotasosta. Tietopohjassa on kyse siitä, miten hyvin organisaatiossa ymmär-

retään, mistä uudessa laskentakäytännössä on kyse. Tavoiteperustassa keskeistä puoles-

taan on se, miten uusi laskentakäytäntö voi vahvistaa organisaation strategiaa ja toimin-

nan kehittämistä. Taitotaso kuvaa organisaation valmiuksia muutoksiin ja muutospro-

jektien johtamiskykyä. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 296.) Uuden laskenta-

käytännön implementointi ei siis ole aivan yksinkertaista, koska se tuottaa organisaati-

ossa aina lisätyötä ja jotta työstä olisi hyötyä, tulee uuden järjestelmän tuottamaa infor-

maatiota pystyä käyttämään organisaatiossa hyödyksi. Useimmiten tämä hyöty realisoi-

tuu siten, että informaatio toimii päätöksenteon pohjana ja ohjaa organisaation toimintaa 

toivottuun, strategioiden osoittamaan suuntaan. 

 

Talousjohtamisen ja laskentakäytäntöjen uudistamiseen liittyy varsin usein tietoteknii-

kan implementointi. Tällä hetkellä talousjohtamisen tietojärjestelmän perusjärjestelmäk-

si määritellään useimmiten jokin toiminnanohjausjärjestelmä, kuten SAP. (Pellinen 

2005, 203.) Myös tämän tutkimuksen empiria-aineiston hankintakohteina olevat yksiköt: 

Hämeenlinnan kaupunki, Tampereen Tietotekniikkakeskus ja Tampereen kaupungin 

päivähoito, ovat ottaneet käyttöönsä kyseisen toiminnanohjausjärjestelmän. SAP-

järjestelmän rooli tässä tutkimuksessa on olla yksi kannattavuuslaskennan instrumentti. 

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten SAPin tuottamaa tuote- ja asiakaskohtaista kan-

nattavuusinformaatiota hyödynnetään kuntaorganisaatioiden päätöksenteossa. Tutki-

muksessa tarkastellaan myös niitä tekijöitä, jotka voivat johtaa siihen, että SAPin kal-

tainen toiminnanohjausjärjestelmä ei aina palvelekaan julkista organisaatiota toivotulla 

tavalla. Kuten Suomala ym. (2004, 76) teoksessaan toteavat, laskenta on enemmän tah-

to- kuin taitolaji. Jos organisaation johto haluaa nykyistä luotettavampaa kustannustie-

toa, sitä johto myös saa. Kehittynyt tietotekniikka ja tietojärjestelmät ovat helpottaneet 

tiedonkeruuta huomattavasti. Tietojen saaminen erilaisista järjestelmistä on nykyään 

usein vain muutaman napinpainalluksen takana. Tietojen analysointi ja saadun infor-

maation hyödyntäminen päätöksenteossa onkin jo vaikeampaa.  
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Järvenpää (1998, 131) kirjoittaa väitöskirjassaan, että tulevaisuuteen katsominen, asia-

kas- ja tuotekohtaisen kannattavuuslaskennan kehittäminen, oikea-aikaisemman ja no-

peamman tiedon tuottaminen, joustavuus, yksinkertaistaminen sekä tietokantojen järke-

vämpi strukturointi ovat keskeisimmät johdon laskentatoimen muutostrendit. Tässä tut-

kimuksessa on kyse juuri edellä mainitusta. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa, sen roolia erilaisissa kuntaorganisaa-

tioissa sekä käyttöönoton myötä realisoituvia hyötyjä. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan 

hyödyntämistä kuntaorganisaatioiden päätöksenteossa. Tutkimuksessa etsitään vastauk-

sia seuraaviin kysymyksiin: 

 

Miksi kuntaorganisaatiot haluavat seurata tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuutta? 

 

Miten kuntaorganisaatiot hyödyntävät tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslasken-

tainformaatiota päätöksenteon tukena ja mitä rajoitteita informaation käytölle on? 

 

Miten tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta palvelevat laskentainformaation 

hyödyntämisen prosessi- ja tuloksellisuuskriteerinäkökulmaa? 

 

Tutkimuksessa tutkitaan lisäksi SAP-toiminnanohjausjärjestelmän tuomia hyötyjä tuote- 

ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskentainformaation hyödyntämiseen ja toisaalta sitä, 

miksi joissakin kuntaorganisaatioissa SAP-järjestelmästä luovutaan. Tutkimuksessa 

kannattavuuslaskenta kytketään erityisesti johtamiseen. Kun kysymys on tuote- ja asia-

kaskohtaisen kannattavuuslaskennan tuottaman informaation hyödyntämisestä kun-

tasektorilla, ollaan kiinnostuneita myös laajemmin siitä, miten sitä hyödynnetään ja 

minkälaiseksi sen käyttö on organisaatioissa muodostumassa tai muodostunut.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole mitata kannattavuuslaskennan hyödyntämisen tuotta-

maa taloudellista etua, vaan tarkoituksena on tutkia laskennan käyttöä ja sen toiminnalle 

tuottamia, tunnistettavia ja käytännössä havaittuja tai oletettuja hyötyjä. Mikäli tuotettu 
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laskentainformaatio soveltuu, tässä tapauksessa päätöksenteon tueksi, se on relevanttia 

ja hyödyt on mahdollista nimetä. Tarkoituksena ei ole tutkimusraportin lopussa todeta 

kannattavuuslaskennasta olleen organisaatioille euromääräistä hyötyä x euroa. Tarkoi-

tuksena on tarkastella hyötyjä suhteessa päätöksentekoon ja talousohjaukseen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Kun tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslasken-

tainformaation hyödyntämistä päätöksenteossa, on tavoitteena tuoda esille kuntatalou-

den toimijoiden ajatuksia laskentainformaation hyödynnettävyydestä. Sen vuoksi tutki-

musmenetelmäksi on valittu case- eli tapaustutkimus; sellainen laadullinen tutkimus, 

joka käyttää monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa analysoimaan tiettyä 

nykyistä tapahtumaa tai toimintaa tietyssä rajatussa ympäristössä (ks. Yin 1989). Laa-

dullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavien näkemys tutkittavana ole-

vasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa käytetään menetelmiä, jotka 

vievät tutkijan lähelle tutkittavaa kohdetta. (Kiviniemi 2001, 68.) Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara (2005, 125) kirjoittavat, että tapaustutkimus on yksityiskohtaista, intensiivistä 

tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. 

Tapaustutkimus kohdistuu ajankohtaisiin asioihin ja siinä on mahdollisuus suorittaa sys-

temaattista observointia sekä haastatteluja (Yin 1989, 23).  

 

Tapaustutkimuksen katsotaan olevan käyttökelpoinen tapa hankkia aineistoa silloin, kun 

tutkitaan hallinnon ja talouden prosesseja, jolloin se auttaa ymmärtämään organisaation 

toimintalogiikkaa ja keskeisten toimijoiden tulkintoja organisaation tilasta ja sen muu-

toksista. Tausta-ajatuksena on oletus, että kun tutkittavaa ilmiötä ymmärretään uudella 

tavalla, siitä voidaan myös oppia ja luoda uusia kehittämisideoita. (Tammi 2006, 237.) 

Keatingin (1995) mukaan case-tutkimuksen tehtävä laskentatoimessa on vastata siihen, 

kuinka laskentatoimen prosessit toimivat käytännössä. Case-tutkimuksen tarkoitus on 

kehittää käytännönläheistä, tilanteisiin perustuvaa tietotaitoa todellisista laskentatoimen 

käytännöistä. Juuri tällaiseen käytännönläheisyyteen pyritään myös tässä johdon lasken-

tatoimen kenttään sijoittuvassa tutkimuksessa. Teittinen (2006, 30) kirjoittaa, että ta-

paustutkimus on yhä lisääntyvässä määrin saanut sijaa erityisesti johdon laskentatoimen 

tutkimuksissa. Tapaustutkimuksen hyvinä puolina pidetään muun muassa sen mahdolli-
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suutta pureutua tutkimuskohteisiin pintaa syvemmälle ja tuottaa niistä rikkaita ja yksi-

tyiskohtaisia kuvauksia.  

 

Tapaustutkimus koostuu tyypillisesti yhdestä tai muutamasta havainnointikohteesta 

(Teittinen 2006, 30–31). Tässä tutkimuksessa havainnointikohteita on kolme, kyseessä 

on siis monitapaustutkimus. Tutkimuksen empiria-aineiston hankintakohteiksi valikoi-

tuivat seuraavat kolme kunnallista toimintayksikköä: Tampereen Tietotekniikkakeskus, 

Tampereen kaupungin päivähoito sekä Hämeenlinnan kaupunki. Tutkittavat yksiköt 

ovat erityyppisiä ja erikokoisia, joten ne muodostavat tutkimuksen kannalta mielenkiin-

toisen tutkimusjoukon, edustaessaan julkisten palvelujen tuotannon moninaisuutta. Yk-

siköt ovat lisäksi kannattavuusseurannan suhteen eri tilanteissa, sillä Tietotekniikkakes-

kus on ottamassa käyttöönsä tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan, päivä-

hoito pelkän tuotekannattavuuslaskennan ja Hämeenlinnan kaupungin osalta puolestaan 

ollaan kiinnostuneita siitä, miten hyödyllisenä tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuus-

laskentaa yleensä kuntataloudessa pidetään. Mainittujen case-yksiköiden avulla kyetään 

vertailemaan kuntaorganisaatioita toiminnan ja talouden ohjauksen näkökulmasta, sa-

moin kuin johdon laskentatoimen hyväksikäytön ja kehittämistarpeiden lähtökohtia. 

Tutkimukseen valikoituneet havainnointikohteet edustavat tyypillisiä suomalaisia kun-

taorganisaatioita tehtävineen, tavoitteineen, organisaatioineen sekä toiminnan ja talou-

den ohjausongelmineen.  

 

Yin (1994, 13) kirjoittaa, että tapaustutkimuksessa aineiston hankinta on intensiivistä ja 

sen tavoitteena on saada kohteesta monipuolista ja syvällistä tietoa, joka auttaa ymmär-

tämään tutkittavaa ilmiötä tilanteessa, jossa toimintaympäristö on monimutkainen ja 

muuttuva. Teittisen (2006, 31) mukaan tapaustutkimuksessa aineiston keruu tapahtuu 

pääsääntöisesti käytännön tasolla muun muassa haastattelemalla.  

 

Tutkimuksen teoriaa havainnollistava empiirinen aineisto perustuu pääosin haastattelui-

hin ja osin kohdeyksiköiden kirjallisiin aineistoihin. Tutkimuksessa muodostetaan kuva 

kohdeorganisaatioiden tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan tilasta ja hyö-

dynnettävyydestä sellaisena, kuin se kirjallisessa aineistossa ja haastatteluissa ilmenee. 

Pitkälti haastatteluihin perustuvan empiriaosan tavoitteena on kuvata niitä ajatuksia, joi-

ta kuntatalouden toimijoilla on tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan hyö-

dynnettävyydestä. Se, miksi tutkielmassa on päädytty juuri haastatteluaineiston hankin-
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taan, johtuu ensisijaisesti siitä, että tutkittava ilmiö on kuntakentällä vähän tutkittu, ja 

ainoa tapa saada aiheesta perusteellinen aineisto, on haastattelumenetelmä. Haastatteluja 

tukeva asiakirja-aineisto koostuu erilaisista raporteista, toimielinten pöytäkirjoista sekä 

SAP-dokumenteista.  

 

Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan kannalta keskeiset, koordinoivat toi-

mijat ovat haastatteluissa informaation lähteinä. He eivät siis itse ole tutkimuksen koh-

teina, vaan he asiantuntijan roolissaan arvioivat omissa yksiköissään käyttöön otettavaa 

tai käytössä olevaa tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa ja sen hyödyntämis-

tä. He ovat tutkimuksen empiria-aineiston kannalta avainasemassa, sillä he auttavat 

ymmärtämään laskentainformaation merkityksen ja hyödyntämisen juuri kyseisessä or-

ganisaatiossa. Haastateltaviksi ilmoittautui asiantuntijajoukko, jolla kussakin yksikössä 

katsottiin olevan kattavinta tietoa aiheesta ja parhaat edellytykset vastata tutkimuksen 

aihepiiriä koskeviin kysymyksiin.  

 

Tampereen Tietotekniikkakeskukselta on haastateltu controller Sarita Mäkelää, hallin-

topäällikkö Marjo Soutolahtea sekä johdon assistentti Kaisa Hannulaa. Tampereen kau-

pungin päivähoidosta on haastateltu päivähoidon johtaja Leena Viitasaarta. Tietotek-

niikkakeskuksen ja päivähoidon haastattelujen avulla tarkastellaan, miten tuote- ja asia-

kaskohtaista kannattavuuslaskentainformaatiota organisaatioissa käytännössä hyödynne-

tään. Hämeenlinnasta tutkimukseen on haastateltu Seutukeskus Oy Hämeen toimitus-

johtaja Mika Kantolaa, sekä kaupungilta talouspäällikkö Päivi Selosta ja laskentasihteeri 

Anne Mäkivirtaa. Seutukeskus Oy Häme on vastannut Hämeenlinnan seudulla käyt-

töönotetusta SAP-järjestelmästä ja haastattelun avulla tuodaan esille niitä tekijöitä, jotka 

johtivat järjestelmän käyttöönottoon mutta myös siitä luopumiseen. Talouspäällikön ja 

laskentasihteerin haastattelun avulla puolestaan nostetaan esiin, miksi kaupungilla tarvi-

taan tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa ja miten sitä voidaan hyödyntää. 

Haastattelujen ja mainittujen haastateltavien avulla tutkimuskohteesta saadaan moni-

puolista tietoa ja täten tutkimuskysymyksiin pystytään pureutumaan perusteellisesti.  

 

Haastatteluaineisto on kerätty syksyn 2008 aikana teemahaastattelujen avulla. Haastatte-

luita on suoritettu organisaatioiden toiveiden mukaan sekä yksilöhaastatteluina että 

ryhmähaastatteluina, jolloin haastattelussa on kerralla ollut läsnä useampi henkilö (2-3). 

Haastatteluissa käytettiin teemahaastattelurunkoa, joka on esitelty liitteessä 1. Haastatte-
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lukysymykset vaihtelivat hieman haastattelukohteesta riippuen ja haastattelurungossa on 

alaviittein eriteltynä eri yksiköissä esitettyjä kysymyksiä. Haastattelutilanteissa on esi-

tetty myös teemahaastattelurungosta poikkeavia ja sitä tarkentavia kysymyksiä.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 
 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimusraportti koostuu viidestä pääluvusta. Tutkimus etenee kuvion 1 mukaisesti si-

ten, että johdantoluvun jälkeen, luvussa kaksi, rakennetaan tutkimuksen teoreettinen pe-

rusta. Luvussa käsitellään laskentatoimea johdon päätöksenteon tukena; sitä mitä las-

kentatoimi on, laskentatoimen hyödyntämisen teoriaa sekä hyödyntämistä kuntakon-

tekstissa. Luvussa nostetaan esiin myös laskentainformaation hyödyntämisen näkökul-

Johdanto ja  
tutkimusasetelma 

(Luku 1) 

Laskentatoimi johdon 
päätöksenteon tukena 

(Luku 2) 

 
Kannattavuuslaskenta 

(Luku 3) 

Kannattavuus kun-
taorganisaation  
päätöksenteossa 

(Luku 4) 

Päätelmät 
(Luku 5) 
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masta oleelliset laskentatoimen prosessinäkökulma sekä laskentatoimen tuloksellisuus-

kriteerien näkökulma. 

 

Luvussa kolme tarkastellaan tutkimuksen keskiössä olevaa johdon laskentatoimen osa-

aluetta, kannattavuuslaskentaa. Kannattavuutta tarkastellaan muun muassa liiketaloudel-

lisen- ja yhteiskunnallisen kannattavuuden näkökulmasta. Lisäksi luvussa esitellään tuo-

te- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan perusperiaatteet. Luvun lopussa esitel-

lään yksi kannattavuuslaskennan instrumentti, SAP-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka 

avulla tutkimuksen kahdessa case-yksikössä tullaan kannattavuutta tulevaisuudessa seu-

raamaan. 

 

Tutkimuksen empiirinen pääpaino on luvussa neljä. Luvussa käsitellään tutkimuksen 

kolmen case-yksikön tuote- ja asiakaskohtaisen- tai tuotekohtaisen kannattavuuslasken-

nan hyödyntämistä. Suurin osa luvun aineistosta perustuu asiantuntijahaastatteluihin ja 

osa case-kohtaisiin asiakirjoihin. Luvussa empiirisen aineiston avulla tuodaan esiin niitä 

tilanteita, joissa tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentainformaatiota yksiköissä 

todellisuudessa hyödynnetään. 

 

Luvussa viisi esitetään tutkimuksen päätelmät. 
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2 LASKENTATOIMI JOHDON PÄÄTÖKSENTEON TUKE-
NA 
 

 

2.1 Mitä on laskentatoimi? 

 

2.1.1 Laskentatoimen määrittely 

 

Laskentatoimi-termi otettiin Suomen julkisessa hallinnossa käyttöön ensi kerran 1970-

luvun taitteessa. Hallipelto ja Kataja (1980, 34–35) määrittelevät laskentatoimen seu-

raavasti: ”Kunnan laskentatoimi käsittää kaiken sen suunnitelmallisen toiminnan, jonka 

tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä kunnan ja sen toimintayksiköiden toimintaa ja talout-

ta kuvaavia arvo- ja määrälukuja ja tuottaa niiden perusteella raportteja, laskelmia ym. 

toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja tarkkailun tueksi.”  

 

Määrittelystä käy ilmi, että laskentatoimi ei ole itsetarkoitus, vaan sen tehtävänä on pää-

töksenteon avustaminen. Uusi julkinen hallinto korostaa laskentatoimen roolia päätök-

senteon tukena (Näsi ym. 2001, 21). Kunnan laskentatoimen keskeisenä tehtävä pide-

tään toiminnan ohjaamisessa tarvittavan tiedontarpeen tyydyttämistä (Kallio 2005, 63). 

Hallipelto ja Kataja (1980, 35) toteavat, että laskentatoimen tuottamien tietojen ensisi-

jaisia hyväksikäyttäjiä ovat kunnan luottamushenkilöt sekä virkamiehet ja muut toimin-

nan johtamisesta vastuussa olevat. Määrittelystä käy ilmi myös se, että laskentatoimen 

on tuotettava tietoa niistä asioista, joiden perusteella kunnassa ja sen yksiköissä tehdään 

toiminnan suuntaamista ja voimavarojen allokointia koskevia päätöksiä.  

 

Laskentatoimi on ennen kaikkea informaatiota (Stolowy & Lebas 2002, 11). Brownin, 

Myringin ja Gardin (1999, 4) mukaan organisaatioissa tarvitaan seuraavanlaista lasken-

tainformaatiota, jota erityisesti kustannuslaskenta, jonka yksi osa-alue tutkimuksen koh-

teena oleva kannattavuuslaskenta on, pystyy tarjoamaan: 

– Sisäistä rutiiniluonteista raportointia päätöksentekijöille. Raportit tuottavat informaa-

tiota kustannuslaskentaa, suunnittelua ja valvontaa varten.  
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– Sisäistä, ei-rutiiniluonteista raportointia päätöksentekijöille strategista ja taktista pää-

töksentekoa varten. Nämä raportit auttavat muun muassa hinnoittelua, tuote- ja palve-

luvalintoja, investointeja, sekä toimintapolitiikkoja ja pitkän tähtäimen suunnittelua 

koskevassa päätöksenteossa. 

– Ulkoista raportointia veronmaksajille, rahoittajille sekä valtion viranomaisille. 

 

Kustannuslaskennan tarve on muuttunut kunnissa. Tammi (2006, 42) toteaa väitöskir-

jassaan, että kustannuslaskenta ei ole ollut kunnissa yhtä tärkeässä asemassa kuin yri-

tyksissä. Tähän on syynä muun muassa se, että kuntien tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, 

vaan taata kuntalaisten hyvinvointi. Kuntien toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi ja kestä-

väksi, eikä joitakin palveluita voida jättää tuottamatta vaikka niiden kustannukset olisi-

vat panos-tuotossuhteella arvioituna liian suuret. Kunta ei voi myöskään lopettaa toi-

mintaansa (tehdä konkurssia) taloudellisesti vaikeina aikoina, eikä valikoida asiakkai-

taan. Kuntalaisen on saatava tietyt lakisääteiset palvelut riippumatta siitä, onko hän 

osallistunut palveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen, vai ei. Vaikka kuntien 

toiminta on toimeksiantotaloutta ja toiminnan hyödyt ovat yhteiskunnallisia ja tarvepe-

rusteisia, kunnissa on esiintynyt tarvetta kehittää kustannuslaskentaa. Kustannuslasken-

nan tarpeen lisääntymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti kunnissa viime vuosina tapahtu-

neet muutokset, kuten muutokset johtamiskäytännöissä.  

 

Laskentainformaation tarpeen lisääntymiseen on vaikuttanut lisäksi muun muassa lama. 

Koko julkisen talouden eräänlaisena käännekohtana Suomessa pidetyn laman seurauk-

sena jouduttiin julkisella sektorilla tekemään useita uudelleenarviointeja, sekä vauhdit-

tamaan uudistuksia (Tammi 2006, 42–43). Laskennan tarpeeseen on vaikuttanut myös 

julkisen sektorin arvopohjan siirtyminen demokratia-arvoista taloudellisiin arvoihin, 

jolloin keskeistä on funktionaalinen rationaalisuus, kustannustehokkuus ja tuottavuus. 

Suomalaisessa kunnallisalaa käsittelevässä kirjallisuudessa laskentatoimen kehityksen 

mainitaan kulkevan markkinaperusteiseen suuntaan. Hyvinvointivaltion rakentamisvai-

heen hallintotoiminnan oikeidenmukaisuuden ja oikeellisuuden ihannoinnista on siirryt-

ty viime vuosikymmenien aikana tehokkuusparadigmaan julkisen hallinnon toteuttami-

sessa. (Rannisto 2005, 31–32.) Edellä mainittu näkyy myös lainsäädännössä. Nykyisen 

kuntalain ja sen valmistelun taustalla on ajatus kuntien toiminnan saattamisesta talou-

dellisesti kestävälle pohjalle. Kunnille sallitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös 

entistä suurempia vapauksia järjestää toimintaansa. (Heuru ym. 2001.) Edellä mainitun 



  

  

  

 17 

perusteella on helppo yhtyä havaintoon siitä, että julkisen sektorin laskentainformaation 

tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana ja kasvaa edelleen. 

 

Näsi (1997, 61) kirjoittaa, että menneinä vuosikymmeninä on yleisesti tultu siihen lop-

putulokseen, että julkisyhteisöt organisaatioineen ovat laskentaympäristöinä erilaisia 

kuin yritykset, eikä liikelaskenta siksi sovellu julkisorganisaatioihin. Vuonna 1997 

Suomen kunnat ja kuntayhtymät kuitenkin siirtyivät kirjanpitolain myötä liikelaskennan 

piiriin. Liikelaskentaan siirtymistä pidetään osasyynä siihen, että kuntien harjoittama 

laskentatoimi lähenee jatkuvasti yritysten laskentatointa. Näsi (1997, 62) toteaa, että 

myös kameraalisen laskentatoimen kykenemättömyys vastata julkisen hallinnon lisään-

tyneisiin informaatiotarpeisiin, on yksi syy liikekirjanpitoon siirtymiselle. Kunnallisko-

mitea (Komiteanmietintö 1993, 278–280) on pitänyt liikekirjanpitoon siirtymisen eräänä 

perusteena sitä, että kunnallisessa laskentatoimessa jako ulkoisen ja sisäisen laskenta-

toimen välillä ei ole ollut yhtä selkeä kuin yrityksen laskentatoimessa. Näsi (1996, 228) 

toteaa, että Suomen julkisessa hallinnossa laskentatoimella on aktiivisen muutosta gene-

roivan ilmiön rooli. Tätä toteamusta Näsi perustelee sillä, että julkisella sektorilla pää-

tökset siirtymisestä yrityksen laskentatoimen suuntaan on tehty varsin nopeasti ja melko 

vähäisin valmisteluin.  

 

Laskentatoimi voidaan jakaa ulkoiseen, eli rahoituksen laskentatoimeen ja sisäiseen, eli 

johdon laskentatoimeen. Ensimmäinen palvelee pääasiassa poliittishallinnollisen järjes-

telmän tiedon tarvetta ja jälkimmäinen tuottaa informaatiota toiminnan sisäiseen ohja-

ukseen. (vrt. Tammi 2006.) Tämä kahtiajako perustuu myös laskentatoimen hyväksi-

käyttäjiin. Rahoituksen laskentatoimen hyväksikäyttäjiä ovat ensisijaisesti kunnan ul-

koiset sidosryhmät. Rahoituksen laskentatoimeen kuuluvat kirjanpito ja tilinpäätösra-

portointi. Johdon laskentatoimi puolestaan kattaa kaiken johtoa avustavan laskentatoi-

men organisaation eri tasoilla. Siihen luetaan muun muassa kustannuslaskenta ja muu 

johdon päätöksentekoa avustava informaatio. Johdon laskentatoimi käsittää lisäksi eri-

laisia suunnittelua, valvontaa ja tiedottamista avustavia laskelmia. (Neilimo & Uusi-

Rauva 1999, 32–35.) Rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen systema-

tiikkaa voi tarkastella kuviosta 2. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti johdon 

laskentatoimen hyväksikäyttöön. 
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Kuvio 2. Julkisen laskentatoimen systematiikka (Näsi ym. 2001, 15). 

 

Rahoituksen laskentatoimi on organisaation rahaprosessin kuvaus, sillä rahaprosessia 

kuvaava ja mittaava kirjanpito on sen ydinosa. Johdon laskentatoimi puolestaan kiinnit-

tyy organisaation reaaliprosessiin. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 35.) Johdon laskenta-

toimi pyrkii hyödyntämään rahaprosessissa syntyviä tietoja laajasti ja monipuolisesti, 

mutta tuottaa myös itse informaatiota, muodostaen keskeisistä prosesseista omat tiedon-

hankintatapansa. Molemmat laskentajärjestelmät käyttävät samoja tapahtumia kuvaavaa 

informaatiota, joten järjestelmien tuottamat tiedot eivät voi poiketa toisistaan, vaikka 

käyttötarkoitus poikkeaakin. (Tammi 2006, 104.) Rahoituksen laskentatoimi muodostaa 

kuvaa menneisyydestä, johdon laskentatoimi pyrkii puolestaan ennustamaan tulevai-

suutta (Stolowy & Lebas 2002, 28). 

 

Kuntataloudessa laskentatoimi on käsittänyt perinteisesti talousarvion laatimisen sekä 

sen toteutumisen valvonnan. Edellä mainitut asiat ovat tärkeitä edelleenkin, mutta nyky-

ään laskentatoimeen kohdistuu paljon enemmän odotuksia. Laskentatoimen odotetaan 

tuottavan informaatiota erityisesti johdon päätöksenteon tueksi. (Näsi ym. 2001.)  

Laskentatoimi julkisessa hallinnossa 

Rahoituksen laskentatoimi Johdon laskentatoimi 

Liikekirjanpito Kustannuslaskenta ja muu johdon päätöksente-
koa avustava informaation keruu ja rekisteröinti 
sekä laskelmien laatiminen 

 
Julkisyhteisön, sen toimialan, sektorin tai yksi-
kön johdon päätöksenteon tukeminen ja tulok-
sellisuuden/tehokkuuden edistäminen 

Laskentatoimen osa-alueet yhdessä tuottavat informaatiota päätöksenteon tueksi 
taloutta ja tuloksellisuutta/tehokkuutta koskevan tilivelvollisuuden toteuttamiseksi 

Talousarvio-
kirjanpito 

Maksuvalmius- 
ja vakavarai-
suuslaskelmat 

Talousarvion 
toteutumisen 
seuranta 

Julkisyhteisön 
maksuvalmiu-
desta ja vakava-
raisuudesta 
huolehtiminen 

Päätehtävä: 
Antaa oikea ja 
riittävä kuva jul-
kisyhteisön ja sen 
yksiköiden ta-
loudellisesta 
tuloksesta ja 
asemasta 
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2.1.2 Johdon laskentatoimi 

 

Johdon laskentatoimen (käytetään myös nimityksiä sisäinen laskentatoimi ja operatiivi-

nen laskentatoimi) ydinkysymys on siinä, riittävätkö kirjanpidon keräämät tiedot johdon 

päätöksenteon tueksi ja tuloksellisuuden edistämiseksi, vai tarvitaanko kunnallisissa or-

ganisaatioissa erillisiä kustannuslaskentajärjestelmiä johdon laskentatoimen perustaksi. 

(Näsi ym. 2001, 15.) Edellä mainittu osoittaa, että jyrkkää rajanvetoa rahoituksen las-

kentatoimen ja johdon laskentatoimen välillä ei voida tehdä, vaan kirjanpidon rekiste-

röinnit (eli rahoituksen laskentatoimi) tuottavat joko sinällään tai jalostettuina merkittä-

vän osan johdon laskentatoimen laskelmien laatimiseksi tarvittavasta informaatiosta. 

 

Kuten kuviosta 2 (s.18) voi nähdä, johdon laskentatoimen tehtäväksi voidaan määrittää 

kunnan tai sen toimialan, sektorin, tulosyksikön tai muun sellaisen yksikön johdon pää-

töksenteon tukeminen ja tuloksellisuuden edistäminen. Meklin (1997, 80–83) on jäsen-

tänyt tuloksellisuuden muun muassa Suomessa usein käytetyn taloudellisuus, tuottavuus 

ja vaikuttavuus -jaon mukaisesti. Tuloksellisuutta pidetään eräänlaisena yläkäsitteenä, 

joka yhdistää taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden. Näitä laskentatoimen 

tuloksellisuuskriteerejä käsitellään laajemmin luvussa 2.3.2. 

 

Druryn (1996, 15) mukaan johdon laskentatoimen tärkeimmät tehtäväalueet ovat 

– kustannuslaskenta 

– päätöksentekoa helpottavan informaation tuottaminen 

– informaation tuottaminen suunnittelua, valvontaa ja suorituskyvyn mittausta 

   varten. 

 

Dyson (2001, 258) on ryhmitellyt vastaavalla tavalla johdon laskentatoimen nykyisiksi 

käyttötarkoituksiksi suunnittelun, valvonnan, kustannuslaskennan, päätöksenteon, talo-

usjohtamisen ja tarkastuksen. Kuten edellä mainitusta voi huomata, johdon laskentatoi-

men käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Johdon laskentatoimen uudistumisen ja 

kehittymisen katsotaankin takaavan sen jatkuvasti lisääntyvät käyttömahdollisuudet joh-

tamistyössä (Kaplan & Anderson 2004). 
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Atkinson ym. (1995, 4–5) toteavat, että johdon laskentatoimen tehtävänä on tuottaa in-

formaatiota, jonka avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Vaikka johdon laskenta-

toimen antama informaatio ei voi taata organisaation menestystä, oikeanlainen infor-

maatio saattaa pelastaa organisaation vaikeuksilta. Tehokas johdon laskentatoimi voi 

luoda organisaatiolle huomattavaa lisäarvoa, tarjotessaan ajankohtaista ja täsmällistä 

tietoa, jota nykyään tarvitaan organisaation menestyksekkääseen toimintaan.  

 

Johdon laskentatoimi on keskeinen organisaation toiminnan hallinnan väline. Se mah-

dollistaa muun muassa monipuolisen informaation hankinnan. Lisäksi se tarjoaa käyttä-

jälleen välineitä kommunikaatioon ja tilaisuuden oppia menneestä, näkemään nykyhet-

ken ja suuntamaan toiminnan tulevaan. Se antaa täten välineen nähdä organisaation ja 

sen eri osien toiminnan uudessa valossa. Johdon laskentatoimi on löytänyt oman paik-

kansa organisaatioiden toiminnan ohjauksessa. Se on kokenut useita kehitysvaiheita, 

ollen alkujaan teollisuudessa tuotehinnoittelun sekä toiminnan kontrollin väline, mutta 

nykyään sen katsotaan olevan muutoksia ylläpitävä informaation lähde. (Tammi 2006, 

111.) 

 

2.1.3 Johtamisen muutos laskentatoimen uudistajana 

 

Johdon laskentatoimen rooli on ollut kunnissa pitkään heikko. Tämä johtuu lähinnä 

kahdesta seikasta: kuntien johtamisjärjestelmästä ja toiminnan periaatteellisesta raken-

tumisesta (tuotettiin itse ja rahoitettiin toimeksiantotalouden periaatteiden mukaisesti). 

Kuntien johtaminen oli pitkään hierarkkista, normiperusteista ja funktionaalista. Strate-

gioiden tulo keskeiseksi osaksi kuntien poliittishallinnollista johtamista, erilaiset organi-

saatiouudistukset sekä yleinen johtamistietämyksen lisääntyminen loivat kuitenkin pai-

neita aikaisempaa monipuolisemman informaation hankkimiseksi. Kunnissa ollaankin 

oltu tietoisia taloutta koskevan, entistä monipuolisemman tiedon tarpeesta. Tämä on nä-

kynyt muun muassa tulosjohtamisen kehittämisen yhteydessä. Jatkuvasti kasvanut arvi-

ointitiedon tarve on niin ikään nostanut laskentainformaatioon kohdistuvat odotukset 

aivan uudelle tasolle. Tapa nähdä kuntien toiminta on muuttunut ja yksiköillä on nyt 

aikaisempaa suuremmat vapaudet harjoittaa omaleimaista toimintapolitiikkaa ja tämä 

johtaa erilaistuviin informaatiotarpeisiin. (Tammi 2006, 202.) 
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Pitkänen (1980, 11) kirjoittaa: ”Yrityksen päämääränä pidetään yleisesti mahdollisim-

man hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. Julkisyhteisöt puolestaan tähtäävät 

muun muassa erilaisten yhteiskuntapoliittisten päämäärien saavuttamiseen. – – On kui-

tenkin huomattava, että taloudellisuuden periaate edustaa yrityksille ja julkisyhteisöille 

yhteistä tavoitetta ja toiminnan ohjetta. Sen mukaan tietty tuotos on saatava aikaan käyt-

tämällä mahdollisimman vähän panoksia tai tietyllä panosten määrällä on saatava aikai-

seksi mahdollisimman suuri tuotos.” Tästä Pitkäsen ajatuksesta on aikaa jo kohta kol-

mekymmentä vuotta, mutta sama ajatus pätee yhä. Nykyään ei tosin tarvitse enää perus-

tella, että liiketaloustieteen opit ja ajatukset ovat käyttökelpoisia myös julkisen hallin-

non kontekstissa. Tästä on viime vuosina pitänyt huolen uusi julkisjohtaminen (New 

Public Management), joka on vaikuttanut myös suomalaiseen julkiseen hallintoon. Näsi 

ym. (2001, 14–15) kirjoittavat, että liiketaloustieteen sovellettavuus julkisen hallinnon 

organisaatioissa koskee erityisesti laskentatoimen ja johtamisen alueita.  

 

Hood (1995, 95–97) on tarkastellut julkisen hallinnon muutosta erilaisten kehityspiirtei-

den kautta. Ensimmäinen näistä kehityspiirteistä on julkisten toimintayksiköiden jaka-

minen kustannus- ja tulosvastuullisiksi yksiköiksi. Laskentatoimen näkökulmasta tämä 

kehityssuunta lisää johdon laskentatoimen ja erityisesti kustannuslaskennan tarvetta jul-

kisessa hallinnossa. Toisena kehityspiirteenä on kilpailun lisääntyminen niin julkisen 

sektorin yksiköiden kesken kuin julkisen ja yksityisen sektorin välilläkin. Kilpailun mu-

kaantulo edellyttää toimijoilta kustannustietoisuutta ja kustannusten hallintaa, mikä joh-

taa lisääntyvän laskentainformaation tarpeeseen myös julkisessa hallinnossa. Kolmas 

piirre on liikkeenjohdon käytäntöjen omaksuminen julkisessa hallinnossa. Neljäs piirre 

korostaa kurinalaisuutta ja säästäväisyyttä voimavarojen käytössä. On löydettävä edulli-

sempia tapoja tuottaa julkisia palveluja ja tämä puolestaan lisää yrityssektorin laskenta-

toimen käytäntöjen omaksumista ja tulostarkastelua. (Hood 1995, 95–97.) Edellä maini-

tut kehityspiirteet ovat jo vaikuttaneet ja tulevat aikaa myöten vaikuttamaan yhä lisään-

tyvässä määrin siihen, mihin suuntaan laskentatoimi julkisessa hallinnossa kehittyy. Il-

meistä on kuitenkin se, että New Public Management -ideologia merkitsee lisääntyvää 

kiinnostusta kustannuslaskentaa ja yleensäkin johdon laskentatointa kohtaan julkisessa 

hallinnossa (Näsi ym. 2001, 24). 

 

Pallot (1992, 39–40) pohtii mitä merkitsee se, että yritystoiminnan ohjaajana laskenta-

toimi on hyvin tavoitesuuntautunutta, kun taas julkisen sektorin toiminnan kannalta on 
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pitkään ollut tarkoituksena saada aikaan järjestelmä, jonka avulla voidaan demokraatti-

sesti valvoa yhteisten varojen käyttöä. Yritykset ovat edelleen kiinnostuneita kassavir-

roista, kun taas julkinen sektori tuottaa hyötyjä asiakkailleen. Tammi (2006, 57) toteaa, 

että puhuttaessa laskentatoimen kehittämisestä kuntasektorilla, pitäisi laskentatoimen 

tukea julkisen tehtävän toteuttamista, eikä kiinnittää huomiota ensisijaisesti kassavirtoi-

hin. Hopwood (1987, 228) on lisäksi todennut, että kunnissa kehitys on kulkenut kahta 

polkua. Toisaalta johtamisopit on omaksuttu yksityiseltä sektorilta, jolloin kiinnostus on 

kohdentunut tuloslaskelmiin ja siihen ’mitä jää viivan alle’. Toisaalta painopiste on osit-

tain, muun muassa arvioinnin myötä, siirtynyt vaikutusten analysointiin ja monipuolisen 

informaation yhteiskäyttöön, jotta toiminnassa toteutuisi myös tilivelvollisuus. 

 

Informaation hyödyntäminen on korostunut organisaatioiden ohjauksessa muun muassa 

arvioinnin lisääntymisen myötä, ja siksi myös laskentainformaation merkitys päätöksen-

tekijöille on lisääntynyt. Uuden julkisjohtamisen myötä toiminnan arviointi on siirtynyt 

kunnissa tulospuolelle siinä määrin, että myös laskentajärjestelmää on uudistettu. Enää 

päätöksentekijöille ei riitä määrärahapainotteinen hallinnollinen kirjanpito, vaan nyt ha-

lutaan tietää mitä on saatu aikaan (tuloksellisuus) ja mitä näistä aikaansaannoksista seu-

raa (vaikuttavuus). (Tammi 2006, 57.) 

 

Suomessa on kannettu huolta muun muassa siitä, että päätöksenteko on kunnissa nojau-

tunut liian vähän taloudellisiin realiteetteihin. Vasta uusi julkisjohtaminen ja arvoperus-

tan muutos ovat kehittäneet kuntien talousstrategioita kustannustietoisiksi (tehostetaan, 

leikataan, uudelleen organisoidaan) (vrt. Komiteanmietintö 1993). Ratkaisevaa laskenta-

toimen tuottaman tiedon hyödyntämisessä on kuitenkin taito osata käyttää tietoa ja toi-

saalta taito osata tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille. Kuten Tammi (2006, 76) 

on asian kuvannut: ”Laskentajärjestelmän tiedon hyödyllisyyden ratkaisee tiedon ky-

synnän ja tarjonnan välinen yhteensopivuus.”  

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, tarvittavan informaation sisältö on muuttunut vuosien 

saatossa selkeästi. Tammi (2006, 204) huomauttaa, että aiemmin toiminta oli suunnitte-

lupainotteista, jolloin myös päätöksentekotilanteissa etsittiin laskennallisia perusteita. 

Näihin tarpeisiin pystyttiin hyvin pitkään vastaamaan hallinnollisen kirjanpidon avulla, 

jonka aikajänne oli vuosi. Toiminnan luonteen muuttuessa tämä informaatio ei kuiten-

kaan ole enää riittävää, vaan kunnissa on otettu käyttöön muun muassa kustannuslas-
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kentaa ja muita laskentakäytäntöjä, joiden avulla luodaan perustaa niin toiminnan arvi-

oinnille kuin kehittämisellekin. Tammi (emt. 107) toteaa lisäksi, että johdon laskenta-

toimesta on muodostunut prosessiperusteisen informaation tuottamisen lähde eri toimi-

joiden käyttöön. Käyttäjien tieto-taidon kasvaessa myös heidän informaatiolle asettamat 

vaatimukset lisääntyvät, monipuolistuvat ja nopeutuvat.  

 

2.2 Laskentainformaation hyödyntämisen teoria 

 

2.2.1 Laskentainformaation rooli 

 

Päätöksentekoon liittyy aina päätöksentekijä, sekä tavoitteet joihin pyritään tiettynä 

ajanjaksona. Taloudellinen päätöksenteko edellyttää myös vaihtoehtoja, joilla päästään 

kohti tavoitetta, sekä päätös- ja valintakriteeriä, jolla vaihtoehdoista löytyy paras. Ta-

loudellinen päätöksentekoprosessi vaatii onnistuakseen informaatiota, jota hyödynne-

tään päätöksentekotilanteessa. Kunnan laskentatoimi tuottaa kunnan taloutta koskevaa 

informaatiota, laskentainformaatiota, jota käytetään päätöksenteon yhteydessä. (Halli-

pelto & Kataja 1980, 33–34.) Laskentainformaatio koostuu tiettyä tarkoitusta varten ke-

rätystä datasta. Data itsessään ei ole käyttökelpoista päätöksenteossa, vaan se tulee 

muuntaa informaatioksi. (Glautier & Underdown 1994, 5.) Laskentatoimi informaatio-

järjestelmänä kerää ja prosessoi taloudellista informaatiota, koskien tiettyä kokonaisuut-

ta.  

 

Tammi (2006, 73) kuvailee laskentatoimen roolia organisaatiossa tasapainottavaksi. 

Laskentatoimen avulla on mahdollista tuottaa tietoa prosesseista ja niihin mahdollisesti 

piiloutuneista konfliktin lähteistä. Laskentatoimen roolia organisaatiossa arvioidaan 

myös käytettävyyden näkökulmasta. Toisin sanoen analysoidaan sitä, miten ”hyvä” jo-

kin laskenta on suhteessa asetettuihin vaatimuksiin (Vehmanen 1998, 280). 

 

Toimivan johtamisen lähtökohtana pidetään oikean ja riittävän tiedon saamista. Päätök-

sentekijöiden on kyettävä seuraamaan toimintaa riittävän tarkasti, jotta asetettujen ta-

voitteiden toteutuminen saadaan varmistettua ja mahdollisiin poikkeamiin voidaan rea-

goida riittävän nopeasti. (ks. Meklin & Martikainen 2003, 64–65.) Myös ajankohtaisen 
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informaation saaminen niistä asioista, joita organisaation ympäristössä tapahtuu, sekä 

tehokkaan reaktion keksiminen näihin tapahtumiin, ovat kriittisiä strategisen suunnitte-

lun ja organisaatiokontrollin kannalta, ja siksi ne ovat myös elintärkeitä organisaation 

menestymisen kannalta. (Atkinson ym. 1995, 472.) Laskentatoimen on kyettävä anta-

maan riittävä ja ajantasainen informaatioperusta kaikelle kuntaorganisaatiota koskevalle 

taloudelliselle päätöksenteolle, oli kyse sitten toiminnan ja talouden suunnittelusta, val-

vonnasta tai tiedottamisesta. (Hallipelto & Kataja 1980, 36.) 

 

Aina informaation riittämättömyys ei kuitenkaan ole ongelma, vaan joskus organisaatiot 

keräävät liikaa informaatiota. Tammi (2006, 61–62) toteaa, että aina kaikkea informaa-

tiota ei pystytä käyttämään hyväksi päätöksenteossa. Tällaisessa tapauksessa informaa-

tiolla ja päätöksenteolla on vain vähän kosketuspintaa keskenään. Miksi organisaatiot 

sitten keräävät liikaa informaatiota? Yhtenä syynä on esitetty, että informaatio toimii 

signaalina niin yksikön sisällä kuin ulospäinkin. Yksikössä halutaan osoittaa, että toi-

mintaa seurataan ja valvotaan tehokkaasti ja yksikössä toimitaan tarkoituksenmukaisesti. 

Lopputulos saattaa kuitenkin olla aivan päinvastainen. 

 

Laskentatoimessa informaatiota muun muassa tuotetaan, levitetään ja muokataan. Edel-

lä mainittu toiminta tapahtuu laskentajärjestelmän sisällä. Informaatiota lisäksi tulkitaan, 

jolloin sitä voidaan käyttää myös vallan välineenä, eli sillä on sama merkitys omassa 

toimintaympäristössään, kuin muullakin tiedolla. ”Laskentatoimen kirjallisuudessa tässä 

yhteydessä käytetään ilmaisua ’laskentatoimi päätöksenteon tukena’.” (Tammi 2006, 

72–73.) Laskentainformaation tuottaminen päätöksentekijöiden käyttöön on tärkeää, 

mutta tärkeää on myös informaation analysointi. Päätöksentekijöillä on oltava keinot ja 

työkalut, joiden avulla informaatiota voidaan tulkita ja tehdä tarvittavia johtopäätöksiä 

ja toimenpiteitä. Laskentainformaation tulkinta on tärkeää myös riskienhallinnan kan-

nalta, sillä riittämätön riskienhallintaan liittyvän informaation seuraaminen saattaa aihe-

uttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä. (Meklin & Martikainen 2003, 65.) 

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, johdon laskentatoimen keskeisin tehtävä on auttaa pää-

töksentekijöitä toimintaa koskevissa päätöksissä. Laskentatoimi kerää tarpeellista in-

formaatiota, jonka perusteella laaditaan laskelmia, jotka osoittavat esimerkiksi eri toi-

mintavaihtoehtojen edullisuuden. Päätöksenteko ja laskentainformaatio ovat siis vahvas-

ti kytköksissä toisiinsa. Jyrkkiö ja Riistama (1990, 159–160) tarkastelevat, miten pää-
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töksenteko ja laskelmat liittyvät toisiinsa. He toteavat, että päätöksenteko on intuitiivista 

silloin, kun päätöksentekijä perustaa päätöksensä harkintaan, mielipiteisiin ja käsityksiin, 

jolloin päätöksentekijä punnitsee ratkaisumahdollisuuksia vaistonvaraisesti. Päätöksen-

teko voi olla myös järjestelmällistä. Tällöin päätöksenteko edellyttää laskelmiin perus-

tuvaa vaihtoehtojen vertailua. Laskelmien tuottaman informaation avulla pyritään pie-

nentämään sitä aluetta, jolla joudutaan turvautumaan pelkkään intuitioon.  

 

Operatiivinen johto tarvitsee monenlaista tietoa ohjatessaan ja valvoessaan organisaati-

on toimintaa ja tehdessään päätöksiä. Operatiiviselle johdolle ei riitä pelkästään tieto 

omasta toiminnasta, vaan lisäksi on oltava perillä siitä, mitä tapahtuu organisaation ym-

päristössä: millaisia muutoksia on odotettavissa rahoitusmarkkinoilla, valtion toimenpi-

teissä ja yhteiskunnallisessa kehityksessä yleensä. (Jyrkkiö & Riistama 1990, 220.) Ala-

ti tiukentuva taloudellinen tilanne kuntasektorilla on asettanut vaatimuksensa myös pää-

töksentekijöiden toiminnan tehostamiselle. Vaikka julkisella sektorilla on omat velvoit-

teensa ja politiikka tuo talouden hoitoon lisävelvoitteita, on voimavarojen tehokkaampi 

hyödyntäminen noussut keskustelun aiheeksi myös julkisella sektorilla (ks. Hopwood 

1994). Jyrkkiö ja Riistama (1990, 220–221) toteavat, että määrätietoinen johtaminen ei 

voi perustua satunnaiseen tietojen hankintaan, vaan tiedon keruun ja informaation tuot-

tamisen on oltava systemaattista. Menetelmät ja käytetyt apuvälineet saattavat vaihdella 

organisaation koosta ja toiminnan luonteesta riippuen, mutta pyrkimys systemaattisuu-

teen on informaation tuottamisessa hallitseva piirre. Kaikki edellä mainitut tekijät vai-

kuttavat siihen, miten päätöksentekijät käyttävät saamaansa informaatiota. Laskentain-

formaatiota hyödynnettäessä ei siis keskitytä vain lukuihin, vaan informaatiota on suh-

teutettava myös ympärillä tapahtuviin asioihin.  

 

2.2.2 Laskentainformaation hyödyt 

 

Laskentainformaatio hyödyttää eri toimijoita eri tavalla. Tammi (2006, 74) toteaa, että 

käyttäjänäkökulma on esillä muun muassa informaation raportoinnissa: mitä asioita nos-

tetaan esille ja kuinka informaatiota suhteutetaan toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. 

Raportoinnissa on otettava huomioon käyttäjän mahdollisuus hyödyntää aineistoa. On 

mietittävä muun muassa mahdollisia informaation hyödyntämiseen liittyviä rajoitteita, 

kuten osaaminen ja ajankäyttö. Tammi (2006, 79) kirjoittaa, että laskentainformaation 
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tuomia hyötyjä tarkasteltaessa on tärkeää tarkastella myös informaation tuottajan hyöty-

jä. Laskentajärjestelmää rakentaessaan he nimittäin pystyvät nostamaan esille tärkeinä 

pitämiään asioita ja tekemään organisaation toimintaa läpinäkyväksi. Heillä on infor-

maation tarjoajina ratkaiseva rooli suhteessa muihin toimijoihin. Näin ollen heillä voi-

daan katsoa olevan myös asiantuntijavaltaa, joka voi ainakin informaation tulkintavai-

heessa johtaa eri toimijoiden väliseen informaation epäsymmetriaan. 

 

Laskentainformaation tuottamat hyödyt ovat monipuolisia. Hyöty voi olla puhtaasti ra-

hassa mitattavaa, tai se voi ilmetä toiminnan suuntaamisessa. Hyöty voi olla lisäksi var-

sin konkreettista: esimerkiksi yrityksen vuosikatsauksen informaation perusteella voi-

daan tehdä tuottavia osakesijoituksia. Osa laskentainformaatiosta on julkista, jolloin in-

formaation käytöstä voivat saada hyötyjä kaikki. Osa laskentainformaatiosta saattaa 

puolestaan olla hyvinkin salaista ja informaation käyttö varsin rajattua. Tällainen infor-

maatio voi tuottaa esimerkiksi yksilöllistä rahassa mitattavaa hyötyä (tarjouskilpailun 

hintalaskelmat), tai koko yhteisöä koskevia ennakoivia päätöksiä, joilla tavoitellaan kol-

lektiivista etua (turvallisuuspolitiikka), vaikka informaatio ei yhteistä olisikaan. (Tammi 

2006, 74–75.)  

 

Romney ja Steinbart (2000, 17) toteavat laskentainformaation hyödyn olevan informaa-

tion tuottamien hyötyjen ja kustannusten erotus. Informaation hyötyjä ovat epävarmuu-

den väheneminen, päätöksien paraneminen ja parantunut kyky suunnitella organisaation 

toimintaa. Informaation tuottamisen kustannuksia ovat puolestaan informaation kerää-

miseen, prosessointiin ja säilyttämiseen kulunut aika ja voimavarat, sekä aika ja voima-

varat jotka käytetään informaation jakamiseen päätöksentekijöille.  

 

Tammi (2006, 75) pohtii laskentainformaation hyödyistä seuraavasti: ”Vasta sitten kun 

laskentajärjestelmän tuottaman informaation ominaisuudet tyydyttävät käyttäjän tarpei-

ta, sen voidaan katsoa muodostuvan hänelle hyödyksi.” Laskentainformaation tulkitse-

minen on siis olennaista, jotta laskentainformaatiosta saadaan hyötyjä. Joskus tulkintaa 

kuitenkin laajennetaan sellaisiin kohteisiin, joihin informaation sisältö ei välttämättä 

oikeuttaisi, toisin sanoen informaatiota hyödynnetään väärässä paikassa.  
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Kuvio 3. Informaation hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät (Tammi 2006, 78). 

 

Kuvio 3 kuvaa informaation hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä informaation kysyn-

nän ja tarjonnan näkökulmasta. Kysyntä perustuu tiedon käyttäjien preferensseihin, ky-

kyyn hankkia, ymmärtää ja tulkita tietoa, sekä tiedon tuottajien taitoon saada aikaan or-

ganisaatiota koskevaa, talousohjauksen kannalta merkityksellistä informaatiota. Tarjon-

taan puolestaan vaikuttavat muun muassa informaation luonne, käyttökelpoisuus sekä 

tarkoituksenmukaisuus. Laskentainformaation kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuus 

suhteessa käyttötarkoitukseen määrittelee informaation relevanssin. Laskentainformaa-

tion tuottama hyöty konkretisoituu talouden ohjauksessa, jolloin informaation vaikutuk-

set toimintaan ratkaisevat hyödyt. (Tammi 2006, 78–79.) 

Informaation  
kysyntä 

Informaation 
tarjonta 

Vuorovaikutuksessa muodostetaan 
relevantti tieto, jota kunnissa käy-
tetään eli hyödynnetään 

– Vaikutetaan talousohjauk-  
   seen 
– Vaikutukset toivottuja ja   
   tavoitteiden suuntaisia 
– Vaikutuksista syntyy hyöty- 
   jä käyttäjille 

Kysyntään vaikuttavat tekijät 
- preferenssit 
- osaaminen 
- toimintaympäristö 
- hallinnon periaatteet; 

johtamisopit ja käyttäjien 
yksilölliset intressit 

Tarjontaan vaikuttavat tekijät 
- järjestelmän ominaisuudet 
- tuotettavan tiedon laatu 
- teknologia 
- tiedon jakamisen periaat-

teet 
- organisaatiossa tuotetta-

van tiedon kokonaismäärä 
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Tammi (2006, 75–76) toteaa, että laskentainformaation hyödyntämiseen vaikuttaa myös 

odotettavissa olevat kehityssuunnat, joita laskentatoimen tieteellisessä perustassa vallit-

see. Myös sillä, kuinka käytäntö vaikuttaa informaation kehittämiseen ja käyttöönottoon 

(esimerkiksi standardit ja ohjeet), on vaikutuksensa hyödyntämiseen. Vaikutuksensa on 

myös sillä, mikä asema laskentainformaatiolla on esimerkiksi talouden ohjauksessa tai 

strategioiden laadinnassa. Hyvönen (1999, 49) on todennut, että päätöksiin vaikuttavat 

myös päätöksentekijän henkilökohtaiset käsitykset, visiot, kokemukset sekä tunteet.  

 

Laskentainformaation hyödyt konkretisoituvat siinä vaiheessa, kun käyttäjän tarpeet ja 

informaation tarjonta kohtaavat, ja toimija pystyy käyttämään saamansa tiedon hyödyksi 

toiminnassaan. Hyödyt siis konkretisoituvat vasta informaation käytön myötä. Hyöty on 

organisaation kannalta relevanttia silloin, kun se tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. 

Edellä mainitusta syystä laskennan hyödyt on osattava suhteuttaa sekä toiminnan luon-

teeseen että toimijoihin, unohtamatta informaation arvosidonnaisuutta, vaikka se esite-

tään neutraalina ja rationaalisuuteen vedoten. (Tammi 2006, 76–79.) 

 

2.2.3 Ongelmat laskentainformaation hyödyntämisessä  

 

Kun laskentajärjestelmän tuottama informaatio ei jostain syystä palvele käyttäjänsä tar-

peita, syytä etsitään pääsääntöisesti puutteellisesta järjestelmästä. Tämä on kuitenkin 

yksipuolinen suunnitteluorientoitunut ajattelutapa, eikä täten anna parhaita lähtökohtia 

laskentainformaation käytön ymmärtämiselle. (Vakkuri 2001, 172.) Laskentatoimi voi 

oikein käytettynä luoda edellytykset ajantasaiselle, oikeudenmukaisuuteen pyrkivälle, 

eettiset kysymykset huomioonottavalle johtajuudelle. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään 

johtamisen tuesta, vaan laskentatoimen tuottama informaatio palvelee monia toimijoita 

ja on relevanttia suhteessa heidän preferensseihinsä ja taitoihinsa käyttää kyseistä tietoa 

hyväksi. (Tammi 2006, 111.) Kuten tutkimuksessa on jo edellä mainittu, laskentainfor-

maation hyödyntäminen ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta. 

 

Organisaatioissa tuotetaan paljon informaatiota, jonka kytkentä varsinaisiin päätöksiin 

on suhteellisen vähäinen (Drury 1996). Enemmän informaatiota on parempi kuin vä-

hemmän vain tiettyyn pisteeseen asti. On nimittäin rajoituksensa siinä, miten paljon ih-

mismieli pystyy tehokkaasti omaksumaan ja prosessoimaan informaatiota. Informaation 
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ylikuormitus tapahtuu, kun nuo rajat ylittyvät. Ylikuormitus on organisaatiolle kallista, 

sillä päätöksenteon laatu laskee, kun informaation tuottamisen kustannukset nousevat. 

Lisäksi informaation ylikuormitus vähentää tuotetun informaation arvoa. (Romney & 

Steinbart 2000, 17.) Mitä enemmän tunnuslukuja otetaan käyttöön, sitä vaikeampaa on 

niiden hyväksikäyttö päätöksenteon perustana. Tällaisessa tilanteessa on vaarana, että 

olennainen katoaa epäolennaiseen. (Lumijärvi 1997, 20.) Kun informaatiota on paljon, 

päätöksentekijän on hankalampaa valita oikea informaatio päätöstensä tueksi, joten on 

tärkeää, että tuotettu informaatio on riittävyyden ohella oikeaa ja relevanttia.  

 

Liika laskentainformaatio saattaa estää päätöksentekijää näkemästä ’metsää puilta’. Kun 

tuotetaan paljon yksittäistä tietoa, se saattaa houkutella tekemään rutiiniluontoisia rat-

kaisuja, johon kunnallishallinnossa on vahvat perinteet. (vrt. Ståhlberg 1975.) Julkiselle 

sektorille tyypillisiä piirteitä ovat myös epäselvät tavoitteet, tuottojen vaikea mitatta-

vuus sekä tarvittava sosiaalinen ja poliittinen kontrolli (Pendlebury 1989, 1). Kaikki 

edellä mainitut seikat vaikuttavat myös laskentatoimeen ja sen hyödyntämiseen. Julki-

sella sektorilla laskentainformaatiota hyödynnettäessä huomioon otettavat asiat ovat eri-

laisia kuin yksityisellä sektorilla ja siksi liikelaskennasta omaksuttujen laskentatapojen 

tuottaman informaation hyödyntämisessä saattaa esiintyä ongelmia. 

 

Jotta laskelmia voidaan käyttää hyväksi, niitä tulee ymmärtää ja saattaa ymmärrettäväk-

si. Järvenpää (1998, 249) toteaa, että laskelmat voidaan tehdä, mutta niitä ei aina kyetä 

tuomaan esiin ymmärrettävällä tavalla, jotta niitä pystyttäisiin hyödyntämään päätök-

senteossa. Jeffrey Pfeffer (1996) on muun muassa pohtinut: Miten kasvava informaatio-

tulva kyetään muuntamaan ymmärrykseksi ja viisaudeksi organisaatioiden toiminnassa? 

Pfeffer esittää ratkaisuksi ’tietämisen’ ja ’tekemisen’ käsitteiden erottamista toisistaan. 

Kaikki tieto ei edistä rationaalista tekemistä ja ratkaisuja, vaan joskus vaikutus on aivan 

päinvastainen (Pfeffer & Sutton 1999). 

 

Erääksi ongelmaksi on nähty myös se, että laskentatoimen tuottama informaatio kertoo 

menneestä kehityksestä. Aikaulottuvuus on laskentatoimen hyödyntämisen näkökulmas-

ta tärkeä, sillä käytännössä tarkkaa tietoa voi saada vain menneestä, eikä menneisyys 

aina ole paras mahdollinen perusta tulevaisuuden ennakoinnille. Aina voidaan kuitenkin 

pyrkiä arvioimaan tulevia hyötyjä. (Meyer 2002, xi.)  
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Päätöksentekotilanteisiin sisältyy aina epävarmuutta siitä, mitä hyötyjä päätöksillä saa-

daan aikaan (Tammi 2006, 189). Ei riitä, että laskentainformaation tuottaminen on teho-

kasta ja hyvin organisoitua tai että informaatio välittyy säännöllisesti ja mutkattomasti 

hallinto-organisaation eri tasoille, elleivät päätöksentekijät tunne tarvetta, ole halukkaita 

tai osaa käyttää tuotettua informaatiota hyväkseen päätöksiä tehdessään, sekä toimintaa 

suunnitelleessaan ja ohjatessaan. Vasta silloin, kun laskentainformaation tuotanto, jake-

lu ja johtamismenetelmät sekä informaation hyväksikäyttö muodostuvat harmonisesti 

toimivaksi kokonaisuudeksi, voidaan puhua hyvin toimivasta organisaatiosta ja sen te-

hokkaasta ohjauksesta. (Marjanen & Halavaara 1970, 14–15.) 

 

2.3 Laskentainformaation hyödyntäminen kuntakonteks tissa 

 

Luvussa tarkastellaan laskentainformaation hyödyntämistä kuntaorganisaatioissa. Kuvi-

ossa 4 tuodaan esille niitä tekijöitä, joiden avulla lukua on jäsennetty ja jotka vaikuttavat 

laskentainformaation hyödyntämiseen kuntatalouden päätöksenteossa.  

 

 
 
 
Kuvio 4. Laskentainformaation hyödyntämisen problematiikka. 

Laskentatoimen tehtävät (prosessinäkökulma) 
-suunnittelu 
-päätöksenteko 
-toimeenpano 
-seuranta 

Laskentainformaatio PÄÄTÖS HYÖDYNTÄJÄ 

Tuloksellisuuskriteerit 
-tuloksellisuus 
-taloudellisuus 
-vaikuttavuus 
-tuottavuus 

 (-kannattavuus) 



  

  

  

 31 

Laskentainformaation hyödyntämiseen vaikuttaa muun muassa laskentatoimen proses-

sinäkökulma. Laskentatoimella on erilaisia tehtäviä, jotka muodostavat prosessinomai-

sesti etenevän syklin, jonka eri vaiheissa laskentatoimea hyödynnetään eri tavoin. Tut-

kimuksen tarkoituksena on selvittää, miten informaatiota eri vaiheissa hyödynnetään. 

Laskentainformaation hyödyntämiseen vaikuttavat myös tuloksellisuustekijät. Tuloksel-

lisuusnäkökulma on tutkimuksen kannalta tärkeä, sillä kuten jo edellä on todettu, johdon 

laskentatoimen yhtenä tehtävänä on tuloksellisuuden edistäminen. Tutkimuksessa halu-

taankin selvittää, miten tutkimuksen kohteena olevan tuote- ja asiakaskohtaisen kannat-

tavuuslaskennan avulla voidaan edistää tuloksellisuutta. Edellä mainituilla tekijöillä on 

suuri vaikutus siihen, miten laskentainformaatiota kuntaorganisaatioissa hyödynnetään 

ja millaisia päätöksiä sen perusteella tehdään. 

 

2.3.1 Prosessinäkökulma 
 

Laskentatoimen hyväksikäyttöä voidaan tarkastella laskentatoimen tehtävänsuorituksen 

vaiheiden avulla. Jo Virkkunen (1965, 52) jakoi laskentatoimen tehtävät suunnittelu-, 

tarkkailu- ja informointitehtäviin. Laskentatoimen tehtäviä on jaoteltu monella tavalla, 

mutta useissa teoksissa ne jaetaan suunnitteluun, päätöksentekoon, toimeenpanoon ja 

seurantaan (esim. Tammi 2006, Meklin 1997, Jyrkkiö & Riistama 1972), niin myös täs-

sä tutkimuksessa.  

 

 

Kuvio 5. Laskentatoimen tehtävät. 

 

päätös 

toimeenpano 

suunnittelu 

seuranta 
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Kuten kuvio 5 osoittaa, laskentatoimen tehtävät muodostavat jatkuvan prosessin. Pro-

sessi käynnistyy suunnittelulla, suunnittelua seuraa päätöksenteko, päätöstä toimeenpa-

no ja toimeenpanoa seuranta. Seurannan jälkeen prosessi käynnistyy uudelleen. 

 
Suunnittelu 
 

Suunnittelussa on kyse enemmän tai vähemmän epävarmaan tulevaisuuteen suuntaami-

sesta. Suunnitteluvaiheessa ennakoidaan tapahtumia ja pyritään vaikuttamaan niihin, 

koska talousprosessin asiat tapahtuvat tulevaisuudessa. (Meklin 1997, 130.) Suunnitte-

luvaihe on kaksiosainen, sillä se käsittää sekä toimintavaihtoehtojen kehittämisen että 

niiden vertailun (Jyrkkiö & Riistama 1972, 21), joita varten laaditaan vaihtoehto- ja ta-

voitelaskelmia (Hallipelto ja Kataja 1980, 38). Vaihtoehtolaskelmien tarkoituksena on 

selvittää vaihtoehtojen kustannukset, joiden perusteella tehdään päätelmiä eri vaihtoeh-

tojen taloudellisuudesta. Toisaalta laskelmat pienentävät harkinnanvaraisten tekijöiden, 

eli mielipiteisiin ja käsityksiin perustuvien tekijöiden määrää ja kohdistavat huomion 

niihin tekijöihin, jotka ovat olennaisia päätöksiä tehtäessä. (Keski-Suni 1995, 151–152.) 

 

Jokaisessa kunnan toimintayksikössä on johdon laskentatoimen ja kustannuslaskennan 

hyödyntämisen tarpeita ja tämän myötä myös tarve suunnitella toimintaa. Muun muassa 

eri toimintavaihtoehtojen edullisuuden vertailun taloudelliset näkökohdat tulee perustaa 

vaihtoehtolaskelmiin. (Näsi ym. 2001, 127.) Suunnittelun avulla päätöksentekijän työtä 

voidaan helpottaa huomattavasti (Simon 1979, 259). Tammi (2006, 184) kirjoittaa, että 

suunnittelu rakentaa perustan johtamistyölle ja organisaation menestyksekkäälle toi-

minnalle. 

 

Päätöksenteko 
 

Johdon laskentatoimen keskeisin tehtävä on auttaa organisaation johtoa toimintaa kos-

kevissa päätöksissä. Meklin (1997, 130–131) kirjoittaa, että päätöksenteossa on kyse 

tavoitteiden kannalta parhaan vaihtoehdon valinnasta, toisin sanoen siitä, miten saadaan 

aikaan haluttuja tuloksia mahdollisimman pienin taloudellisin uhrauksin. Organisaation 

toiminta vaatii jatkuvaa päätösten tekemistä. On päätettävä, millaisia suoritteita tai pal-

veluita tuotetaan, millaisia tuotantovälineitä hankitaan sekä miten paljon tarvitaan am-

mattitaitoista henkilökuntaa. Suunnittelun tehtävänä oli erilaisten toimintavaihtoehtojen 

etsiminen ja kehittäminen. Päätöksenteossa puolestaan on kyse edullisimman ja par-
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haimman toimintavaihtoehdon valinnasta. Päätöksen informaatioperustana ovat eri vaih-

toehtojen edullisuutta arvioivat laskelmat ja selvitykset, asetetut tavoitteet sekä vertailu-

tieto esimerkiksi aiempien päätösten toteutumisesta. (Hallipelto & Kataja 1980, 37.) 

Laskelmat auttavat päätöksentekijöitä selvittämään erilaisten vaihtoehtojen taloudelliset 

seuraukset. Päätöksentekoa avustaviin laskelmiin tulee sisällyttää päätöksen kannalta 

relevantit tuotot ja kustannukset, jotka määräytyvät aina yksilöllisesti päätöstilanteen 

mukaan (Koskela ym. 1998, 151). 

 

Päätöksenteko on keskeinen osa johtamista. Tarve päätöksentekoon syntyy siitä, että on 

olemassa monia vaihtoehtoja, eivätkä käytettävissä olevat voimavarat riitä niiden kaik-

kien toteuttamiseen. Muun muassa Simon (1982) toteaa valintatilanteiden olevan olen-

nainen osa organisaatioiden päätöksentekoa. Niukkuuden vallitessa toimintavaihtoehto-

jen välillä on tehtävä valintoja. Järkevä päätöksentekijä pyrkii valitsemaan parhaan 

vaihtoehdon. Ei ole kuitenkaan selvää, millä perusteella jonkin vaihtoehdon voi todeta 

olevan paras. Ihanteena pidetty, rationaaliseksi kutsuttu päätöksenteko tapahtuu mekaa-

nisesti ja tähtää optimointiin, minimointiin tai maksimointiin. Päätöksentekijä joutuu 

tasapainottamaan vaihtoehtoja keskenään ja usein päätös tapahtuu pelkkien tosiasiatieto-

jen varassa. Jotta päätöksenteko on rationaalista, päätöksentekijällä on oltava jokin 

päämäärä, jonka hän haluaa saavuttaa ja sen saavuttamista päätöksellään edistää. Ratio-

naalinen päätöksenteko on eräänlainen ideaali, joka kertoo kuinka päätöksiä pitäisi pyr-

kiä tekemään. Tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus tekee valintojen tekemisen kuitenkin 

käytännössä vaikeaksi. Kaikesta rationaalisuudesta huolimatta voidaan tehdä vääriä va-

lintoja, koska tiedot tulevaisuudesta ovat hyvin epätäydellisiä (rajoittunut rationaali-

suus). Epävarmuus päätöksenteossa voi johtua myös siitä, että organisaation tavoitteista 

vallitsee erilaisia näkemyksiä, tai siitä, että keinoista tavoitteeseen pääsemiseksi ei ole 

riittävästi tietoa. (Pellinen 2006, 41–47.) 

 

Julkisella sektorilla monet päätökset ovat kompromisseja. Lisäksi jokaiseen päätökseen 

sisältyy tosiasioita ja arvoja. Päätökset perustuvat toisin sanoen testattavan, oikeaksi to-

dettavan tiedon lisäksi toiveisiin tulevasta. (Pellinen 2006, 47–49.) Yrityksiin verrattuna 

julkishallinnon organisaatioiden päätöksenteon tavoitteet ovat paljon monitahoisempia 

ja hankalemmin määriteltäviä. Julkisessa organisaatiossa päätösprosessiin liittyviä teki-

jöitä ei voida mitata suoraan rahassa, toisin kuin yksityisellä sektorilla. Tuotoksen mit-

taaminen rahassa on julkisella sektorilla joskus myös tarkoituksetonta tai jopa mahdo-
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tonta. Tämä johtuu siitä, että julkisen organisaation tavoitteet ovat laajemmat kuin voit-

to tai organisaation säilyminen. (Simon 1979, 204.)  

 

Toimeenpano 
 

Toimeenpanovaiheessa suunniteltu ja päätöksellä varmistettu suoritus pannaan toimeen. 

Päätösten toimeenpano on tavallisesti delegoitu kunnan organisaation alemmille tasoille, 

koska tällöin laskentatoimen tärkeys johtamisen apuvälineenä korostuu erityisesti tark-

kailua, suunnittelua ja tiedottamista avustavana toimintana (Hallipelto & Kataja 1980, 

38). Lane (2000, 100) korostaa toimeenpanon tärkeyttä päätöksenteon konkretisoituessa 

käytännön toimintapolitiikaksi. Tammi (2006, 197) on listannut toimeenpanon käytän-

nön hyödyistä voimavarojen tunnistamisen, yhdistämisen ja kohdistamisen. Lane (2000, 

107–108) näkee toimeenpanon jakautuvan kahden koulukunnan välillä niin, että toiset 

uskovat toimeenpanossa kontrolliin, suunnitteluun ja hierarkioihin. Toiset korostavat 

puolestaan toimeenpanon spontaaniutta, oppimista ja mukautumista. Meklin (1997, 131) 

lähestyy toimeenpanoa budjetin toimeenpanon näkökulmasta ja toteaa, että toimeenpa-

novaiheessa pääpaino on budjetissa hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisessa talo-

usprosessissa.  

 

Toimeenpano on oleellinen osa päätöksentekoa ja hallinnon toimintaa, sillä vain toi-

minnassa saadaan aikaan tuotoksia. Tulosjohtaminen ja laatujohtaminen ovat myös 

kiinnittäneet huomiota toimeenpanoprosessiin ja ne painottavat toimeenpanossa asia-

kasnäkökulmaa ja koko palveluprosessin sujuvuutta ja laatua. (Temmes 2003, 227–243.)  

 

Seuranta 
 

Seurannan tehtävänä on todeta, onko asetettu tavoite saavutettu. Siksi seurantavaiheessa 

vertaillaan tavoitetta ja saavutusta. (Jyrkkiö & Riistama 1972, 22.) Seuranta on olennai-

nen osa toimeenpanoa ja seurantaa tapahtuu koko toimeenpanon ajan (Meklin 1997, 

143). Seuranta kohdistuu menneisiin tapahtumiin, joihin ei voida enää vaikuttaa, mutta 

seurannan tuloksia käytetään hyväksi toimeenpanon ohjaamisessa ja uusien tehtävien 

suunnittelussa. (Jyrkkiö & Riistama 1972, 22.) 
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Seuranta antaa mahdollisuuden selvittää, mitä päätöksillä todella saadaan aikaan. Sen 

avulla voidaan selvittää myös organisaation tavoitteiden saavuttamisaste, eli toiminnan 

tulokset. Seuranta muodostaa myös perusinformaatiota niistä asioista, joihin päätöksen-

tekijöiden on päätöksiä tehdessään huomattavilta osin tukeuduttava. Lisäksi seuranta 

välittää informaation siitä, onko tehty päätös oikea vai väärä. (Simon 1979, 254–259.) 

Laskentatoimen tuottamalla informaatiolla on paljon käyttöä koko toiminnan ohjauspro-

sessissa, mutta juuri seurannan toteuttamisen kannalta se on hyvin tärkeää. Ilman las-

kentainformaatiota päätösten toteutumista olisi hyvin vaikea seurata. 

 

2.3.2 Tuloksellisuuskriteerien näkökulma 
 

Kuntatalouden perusongelmana nähdään perinteisesti niukkuus. Päätöksentekijän käy-

tettävissä olevat voimavarat ovat rajoitetut. Voimavarat on pyrittävä käyttämään niin, 

että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri tarpeiden tyydytys eli hyöty. Rahan 

riittävyys on päätöksiä tehtäessä tärkeää, mutta sen rinnalle ovat nousseet julkisen toi-

minnan arvioinnissa käytettävät tuloksellisuustekijät (Meklin 1993, 195). Simon (1979, 

215–216) toteaa, että utopian rakentamisen sijasta päätöksentekijän tehtävä on toteuttaa 

asetetut tavoitteet käytettävissä olevia rajoitettuja voimavaroja hyödyntämällä. Jotta 

niukoilla varoilla saadaan aikaan mahdollisimman paljon hyötyjä, on jokaisen toimin-

tayksikön toimittava mahdollisimman tuloksellisesti (Anttiroiko ym. 2007, 77). Toisin 

sanoen yksiköiden on tuotettava suoritteensa mahdollisimman taloudellisesti, tuottavasti 

ja vaikuttavasti. Kun päätös tehdään edellä mainittujen kriteerien perusteella, on välttä-

mätöntä hankkia empiiristä tietoa eri vaihtoehtojen tuloksista ja seuraamuksista. Kasva-

van tiedontarpeen tilanteessa tarvitaan tietoa siitä, miten paljon, hyvin ja tehokkaasti 

sekä miten taloudellisesti palvelut tuotetaan ja mitä vaikutuksia tuotoksilla saadaan ai-

kaan (Lumijärvi 1997, 11). Tähän tiedontarpeeseen vastaa julkisen sektorin tulokselli-

suusindikaattorit.  

 

Toimintayksikön vastuulla on tehdä sovitut asiat käytettävissä olevalla määrärahalla. 

Yksikön on kannettava vastuuta erityisesti toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudes-

ta, mutta myös tilattujen palvelujen vaikuttavuudesta, kuten palvelujen laadusta ja saa-

tavuudesta. (Meklin 1997, 141–142.) Organisaation toiminnan voidaan sanoa olevan 

tuloksellista tai tehokasta silloin, kun se on samanaikaisesti tuottavaa, taloudellista ja 
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tuottavuus vaikuttavuus 

taloudellisuus 

TUOTAN-
NONTEKI-
JÄT 

TUOTANTO-
PROSESSI 

KUSTAN-
NUKSET TUOTOT 

TARPEET SUORIT-
TEET 

VAIKU-
TUKSET 

(liiketaloudellinen) kannattavuus 

tuloksellisuus 

vaikuttavaa. Johdon laskentatoimen tehtäväksi voidaankin kuntahallinnossa määrittää 

kunnan tai sen yksikön tuloksellisuuden edistäminen. Tuloksellisuustekijät omalta osal-

taan myös ohjaavat päätöksentekijöitä tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. Tu-

loksellisuutta kuvataan kuviossa 6. 

 

 

Kuvio 6. Tuloksellisuuskäsitteistö (Meklin 1997, 83). 

 

Kunnallisen yksikön toimintaa voidaan arvioida kattavasti taloudellisuuden ja tuloksel-

lisuuden käsittein. Pyrkimys toimia taloudellisesti auttaa rahoituksen tasapainottamises-

sa. Kun tuotteita myydään ja niiden arvoa pystytään mittaamaan rahassa, kannattavuus-

tarkastelu edesauttaa taloudelliseen ja tulokselliseen toimintaan pääsemistä. (Keski-Suni 

1995, 138–139.) 

 

Tuloksellisuus ja tehokkuuden prinsiippi 
 

Julkisen sektorin yksiköt käyttävät rajallisia voimavaroja. Voimavarat on pyrittävä käyt-

tämään mahdollisimman tuloksellisesti niin, että veronmaksajat saavat veroeuroilleen 
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vastiketta. Meklin (1997, 77) kirjoittaa, että ”Pohjimmiltaan tuloksellisuudessa on siis 

kysymys siitä, että jokainen toimintayksikkö käyttää rajalliset tuotantomahdollisuudet 

mahdollisimman hyvin yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeiden mukaisesti.” Kunnallinen 

työmarkkinalaitos (1989) on antanut yleiskirjeen suosituksena tuloksellisuuskäsitteistön 

käytöstä. Luokituksessa tuloksellisuuden peruselementeiksi erotetaan tuottavuus, talou-

dellisuus ja vaikuttavuus. 

 

Tuloksellisuuden parantaminen on noussut viime vuosina uudeksi julkishallinnon kehit-

tämiskohteeksi (Hiironniemi 1992, 15). Tuloksellisuudessa on kyse siitä, kuinka kunta 

pystyy tuottamaan oikeita palveluja taloudellisesti tehokkaasti ja siten, että ne laadul-

taan ja vaikuttavuudeltaan vastaavat odotuksia. Tuloksellisen toiminnan päällimmäisenä 

tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä vastike verorahoille. Toimintaa voidaan 

pitää tuloksellisena, kun kunta saa rajallisilla resursseilla tuotetuksi tai järjestetyksi hy-

viä palveluja kuntalaisille. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 23–24.)  

 

Kunnallisten palvelujen tuottamisen lähtökohtana ovat kuntalaisten tarpeet, kun taas yk-

sityisen sektorin palvelujen tuotannossa asiakkaiden tarpeet välittyvät kysynnän pohjalta. 

Tulos muodostuu valikoitujen asiakasryhmien ja palvelujen onnistuneesta kohtaamises-

ta ja sen osoittaa yrityksen taloudellinen tulos. Kunnallisen palveluorganisaation toi-

minnan tulosta on puolestaan tarkasteltava laajemmasta näkökulmasta. Kunnallishallin-

non toiminnan onnistumista arvioidaan sen tuloksellisuuden avulla. (Hiironniemi 1992, 

23.) Tuloksellisuus tarkoittaa toisin sanoen niitä kriteereitä, joiden avulla kunnallista 

palvelutoimintaa ja palvelujen tuottamista voidaan arvioida. Vakkuri (2006, 31) kirjoit-

taa, että suomalaisen hallintotieteen käyttämä tuloksellisuuden käsite on eräänlainen 

pyrkimys määrittää julkisen toiminnan kokonaisrationaalisuutta, joka on jaettu tuotta-

vuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.  

 

Tuloksellisuus-käsitettä on kuitenkin moitittu sen epämääräisyydestä, ja tuloksellisuu-

den rinnalle on nostettu tehokkuus-käsite. Näsi ym. (2001, 16) perustelevat tehokkuus-

termin käyttöönottoa sillä, että sen myötä tuottavuus ja vaikuttavuus voidaan yhdistää 

termillä tehokkuus ja näin ollen luopua tuloksellisuus-termistä. Myös Simon (1979) 

käyttää termiä tehokkuus. Simonin (emt. 224–225) mukaan päätöksentekijää tulee ohja-

ta tehokkuuskriteeri. Tehokkuuskriteeriä ei voida soveltaa julkisissa organisaatioissa 

ottamatta huomioon niitä taloudellisia vaikutuksia, joita organisaatioiden toiminnalla 
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saattaa olla. Simon (emt. 205) kirjoittaa, että julkisten organisaatioiden tehokkuuson-

gelmaa täytyy lähestyä yleisen tasapainon näkökulmasta osittaisen sijasta. Simon (emt. 

216) toteaakin, että päätöksentekijät käyttävät yhtenä kriteerinä päätöksiä tehdessään 

tehokkuuden prinsiippiä. Julkisessa organisaatiossa määritetään toiminnan tavoitteet ja 

luodaan erilaisia indeksejä mittaamaan näiden tavoitteiden saavuttamisastetta. Simon 

(emt. 206) nimittää tätä toiminnan tulokseksi. Tehokkuuskriteeri määrää valittavaksi sen 

vaihtoehdon, joka antaa suurimmat tulokset tietyillä resursseilla. Kunnallisten organi-

saatioiden tehokkuus tarkoittaa siis sitä, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla (Nä-

si ym. 2001, 17). 

 

Laskentatoimen hyödyntämistä ajatellen tuloksellisuusinformaation keskeinen tarkoitus 

on poistaa ongelma, joka aiheutuu siitä, että rahaprosessilähtöinen tarkastelu ei välitä 

kaikissa tapauksissa ’oikeaa ja riittävää kuvaa’ julkisen sektorin toiminnan ja päätösten 

onnistuneisuudesta (Aisbitt & Nobes 2000). Vakkuri (2001, 171) toteaa, että tulokselli-

suusinformaatiolla pyritään lisäksi todentamaan tilivelvollisuuden toteutumista organi-

saatioissa. Tuloksellisuusinformaatio palvelee monipuolisesti myös toiminnan jokapäi-

väistä johtamista organisaatioissa. Lisäinformaatio myös parantaa ja tehostaa päätöksiä 

ja mielipiteiden muodostamista julkisten palvelujen tuloksellisuudesta. Siksi sitä myös 

tarvitaan, halutaan ja tuotetaan. (Vakkuri 2001, 181.) Kuntalain mukainen kunnan ohja-

uksen logiikka perustuu tulostavoitteiden kautta tapahtuvaan ohjaukseen (Porokka-

Maunuksela ym. 2004, 23), joten tuloksellisuutta voidaan pitää merkittävänä kriteerinä 

päätöksiä tehtäessä.  

 

Tuottavuus 
 

Perusmuodossaan tuottavuus määritellään tuotoksien eli suoritteiden, ja panoksien eli 

tuotannontekijöiden suhteeksi, kuten kuvio 6 (s.36) osoittaa. Tuottavuus kuvaa tilannet-

ta, jolloin tuotannontekijöillä saadaan aikaan mahdollisimman paljon suoritteita. Kyse 

on siis aikaansaadun tuotannon määrän ja tuotannontekijöiden käytön välisestä tuotos–

panos-suhteesta (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 281). Meklin (1997, 85) toteaa, että mit-

tauksen tuloksena syntyvä suhdeluku ei kuitenkaan sellaisenaan kerro, onko tuottavuus 

hyvää vai huonoa, vaan tuottavuuden arvioiminen edellyttää aina vertailua eri ajanjak-

sojen, yksikköjen tai toimintojen välillä. Tuottavuuden selvittäminen edellyttää näin ol-

len panoksilta ja tuotoksilta mitattavuutta. Kansantaloudessa tuottavuustarkasteluun lii-
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tetäänkin yleisesti rahamitta eli panokset ja tuotokset kerrotaan hinnoilla. Jos kattavaa 

hintajärjestelmää ei löydy, saattaa tuottavuuden arvioinnissa esiintyä ongelmia. 

 

Taloudellisuus  
 

Taloudellisuus määritellään yleisesti kustannusten ja suoritteiden suhteena (ks. kuvio 6). 

Pyrkimys taloudellisuuteen ilmenee tavoitteena tuottaa samoilla kustannuksilla mahdol-

lisimman paljon suoritteita tai tuottaa samat suoritteet mahdollisimman pienin kustan-

nuksin. Taloudellisuutta arvioitaessa on huomioitava, että paras ratkaisu ei aina välttä-

mättä löydy laskelmien osoittamasta taloudellisimmasta vaihtoehdosta, sillä laskelmat 

voivat sisältää ainoastaan mitattavia seikkoja. Julkisen palvelun tulosyksiköissä harkin-

nanvaraisilla tekijöillä, eli tekijöillä joita ei voi mitata tai ilmaista kvantitatiivisesti, on 

painava merkitys muun muassa tavoitteiden asettelun johdosta. Taloudellisuuden vaati-

mus on kuitenkin julkisella sektorilla ensiarvoisen tärkeä ja siksi erilaisten laskelmien 

laatiminen on välttämätöntä. (Keski-Suni 1995, 151–152.) Taloudellisuus kuvataan tyy-

pillisesti yksikkökustannuksina niin, että voidaan nähdä miten paljon rahaa tuotoksen tai 

suoritteen aikaansaamiseksi on käytetty (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 24). 

 

Taloudellisuus ja tuottavuus ovat läheisiä käsitteitä ja kuten Meklin (1997, 86) toteaa, 

niitä yhdistää pyrkimys niukkojen voimavarojen tehokkaaseen käyttöön. Ne myös eroa-

vat toisistaan merkittävästi, sillä kun jonkin tuotannontekijän rahamääräinen arvo muut-

tuu, voi vaihtoehtojen taloudellisuusjärjestys muuttua, vaikka vaihtoehtojen välinen 

tuottavuusjärjestys pysyisi ennallaan. Taloudellisuus ja tuottavuus eivät kuitenkaan ker-

ro siitä, ovatko tehdyt asiat olleet oikeita, siihen tarvitaan vaikuttavuuden arviointia. 

 

Vaikuttavuus 
 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelutuotannon kykyä saada aikaan sellaisia vaikutuksia, 

jotka joko tyydyttävät kuntalaisten tarpeet tai ainakin täyttävät tarpeiden tyydyttämisek-

si kunnan toimesta asetetut tavoitteet (Hiironniemi 1992, 25). Vaikuttavuus kuvaa toisin 

sanoen sitä, miten hyvin tuotetut suoritteet toteuttavat sitä tarkoitusta, jota varten niitä 

tuotetaan ja minkälaisia vaikutuksia tehtävän suorittamisella on kansalaisiin ja mahdol-

lisesti koko yhteiskuntaan. Vakkuri (2006, 31) toteaa, että vaikuttavuudessa on kyse 

tuotosten ja aikaansaatujen vaikutusten suhteesta esimerkiksi poliittisesti määriteltyjen 
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tavoitteiden saavuttamiseen tai sidosryhmien, asiakkaiden ja professioiden arvottaviin 

päätelmiin. 

 

Meklin (1997, 86–87) huomauttaa, että termiä käytetään kahdessa päämerkityksessä. 

Ensiksikin vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa tavoitteiden saavuttamisen astetta. Toi-

seksi vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa aikaansaatuja vaikutuksia kansalaisten tarpei-

den tyydytykselle, jolloin voidaan puhua ’oikeiden asioiden tekemisestä’. Lumijärvi 

(1997, 36) toteaa, että tavoitevertailu on vaikuttavuuden kohdalla hyvin tyypillinen ase-

telma. Vaikutuksiin on liitettävissä myös kustannukset, jolloin puhutaan kustannusvai-

kuttavuudesta. Vaikuttavuuteen liittyy olennaisesti myös laadun käsite, jolla kuvataan 

julkisyhteisön tuotoksen ja yhteiskunnan jäsenten tarpeiden välistä suhdetta, eli kykyä 

tuottaa palveluja ja suoritteita asiakkaiden tarpeet huomioiden ja heidän odotuksiaan 

vastaten.  

 

Kannattavuus 
 

Kannattavuus on hyvin läheinen käsite tuloksellisuustermistön kanssa, sillä liiketalou-

dellinen kannattavuus kattaa sekä tuottavuuden, taloudellisuuden että vaikuttavuuden. 

Tämä johtuu siitä, että pyrkimys taloudellisempaan tai tuottavampaan toimintaan paran-

taa kannattavuutta. Vaikuttavuuden osatekijät puolestaan sisältyvät liiketaloudelliseen 

kannattavuuteen siten, että tulos osoittaa, onko yksikkö kyennyt jalostamaan tuotannon-

tekijänsä suoritteiksi niin, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan suoritteista enemmän 

kuin tuotannontekijöiden arvon. (Meklin 1997, 89.) Kannattavuuslaskentaa käsitellään 

laajemmin luvussa 3. 
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3 KANNATTAVUUSLASKENTA 
 

 

Kunnallisilla, suoritteita myyvillä toimintayksiköillä on sekä toimintamenoja että toi-

mintatuloja. Toimintamenot syntyvät tuotannontekijöiden käytöstä. Toimintatulot puo-

lestaan syntyvät joko peruspalveluista perittävistä asiakasmaksuista tai joidenkin yksit-

täisten palvelusuoritteiden myynnistä. Näsi ym. (2001, 127) toteavat, että maksullinen 

toiminta merkitsee sitä, että on osattava laskea suoritekohtaiset kustannukset ja hinnoi-

tella suoritteet siten, että toiminta kannattaa. Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu 

kytkeytyvätkin vahvasti toisiinsa, sillä kannattavuuslaskennan hyödyntäminen jää vä-

häiseksi, ellei se perustu kustannuslaskennan tarjoamiin tietoihin. Suomala ym. (2004, 6) 

kirjoittavat, että kustannuslaskennan kehittäminen on aina samalla organisaation toi-

minnan kehittämistä. Jotta kustannuksia voi johtaa, niitä pitää osata laskea. Kustannuk-

set eivät kuitenkaan laskemalla alene, vaan niitä on osattava johtaa aktiivisesti. Käytet-

tävissä olevat luotettavat ja ajan tasalla olevat kustannus- ja kannattavuusanalyysit anta-

vat uusia ulottuvuuksia kuntatalouden päätöksentekotilanteisiin.  

 

3.1 Kannattavuuskäsite 

 

Liiketoiminnassa suoritteet luovutetaan maksua vastaan, toisin sanoen sekä suoritteilla 

että tuotannontekijöillä on raha-arvo. Tämä mahdollistaa kannattavuuden laskemisen. 

Kannattavuus (liiketaloudellinen) määritellään suoritteista saatujen tuottojen ja tuotan-

nontekijöiden käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai kulujen erotukseksi tai suhteeksi 

(ks. kuvio 6, s.36). (Meklin 1997, 82.) Jos toiminnasta saatavat tuotot ovat siitä aiheutu-

via kustannuksia suuremmat, toiminta on kannattavaa (esim. Tomperi 2003, 92). Kan-

nattavuudella voidaan tarkoittaa myös kustannustietoja suhteuttamalla saatavaa käsitys-

tä eri vaihtoehtojen edullisuudesta. Käsitys kannattavuudesta on aina suhteessa tiettyyn 

ajanjaksoon ja laskentakohteeseen. Kannattavuusanalyysi voi periaatteessa suuntautua 

mihin kohteeseen hyvänsä, joskin toisia kohteita on mielekkäämpää tarkastella laskenta-

toimen tarjoamien menetelmien avulla kuin toisia. (Pellinen 2006, 163–165.) Tässä tut-

kimuksessa laskentakohteena on joko tuote tai asiakas.  
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Vaikka tulosyksikön toiminnalle ei ole asetettu kannattavuustavoitetta kokonaisuutena, 

voidaan yksittäistä tuotetta tai asiakasta analysoida kannattavuuden käsittein ja keinoin. 

Käyttämällä kannattavuusajattelua päätöksenteon apuna ja yhtenä kriteerinä yksittäisiä 

päätöksiä tehtäessä, voidaan edistää taloudellisuutta myös voittoa tavoittelemattomassa 

yksikössä. (Keski-Suni 1995, 134.) Keski-Suni (emt. 158) kirjoittaa, että tuote- ja asia-

kaskohtainen kannattavuustieto voidaan saada esimerkiksi tuoteseurannan kautta, joka 

on useimmiten tarpeen sovittaa yhteen tuotelaskennan järjestelmän ja asiakasreskontran 

seurannan kanssa. 

 

Kannattavuuslaskentaa voidaan analysoida eri sidosryhmien näkökulmasta. Yleensä 

kannattavuutta tutkitaan erityisesti organisaation johdon näkökulmasta. Esimerkiksi lii-

kelaitoksen kannattavuusseurannan lähtökohdan voi johdon näkökulmasta määritellä 

siten, että liikelaitoksen on pitkällä aikajaksolla myyntituloillaan selviydyttävä sidos-

ryhmien toiminnalle kohdistamien velvoitteiden hoitamisesta. (vrt. Neilimo & Uusi-

Rauva 2002, 245.) Merkittävää kannattavuustiedon hyödyntämisen kannalta on kuiten-

kin se, että tieto jaetaan kaikille niille, jotka voivat vaikuttaa kustannuksiin ja siten 

myös kannattavuuden muodostumiseen. Parhaimmillaan tämä merkitsee organisaation 

koko henkilökunnan sitouttamista kustannustiedon hyödyntämiseen. (Suomala ym. 

2004, 81.) 

 

Kannattavuus on erityisesti julkisia organisaatioita tarkasteltaessa aiheellista erottaa lii-

ketaloudelliseksi- ja yhteiskunnalliseksi kannattavuudeksi. Tätä jakoa havainnollistaa 

kuvio 7, jossa julkinen tuotantoyksikkö on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskun-

nan kanssa, hankkii tuotannontekijöitä ja luovuttaa niistä tuottamansa suoritteet takaisin 

yhteiskunnalle. Vaihdannassa ilmenevät suoritteiden ja tuotannontekijöiden vaihtoarvot 

heijastelevat yhteiskunnan jäsenten kokemia hyöty- ja haittavaikutuksia. Kuviossa esite-

tyn ajattelutavan mukaan liiketaloudellinen kannattavuus on organisaatioon kohdistuvi-

en rahamääräisten vaikutusten, eli tuottojen ja kustannusten erotus. Yhteiskunnallinen 

kannattavuus on puolestaan yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten, eli hyötyjen ja hait-

tojen erotus. (Meklin 1987, 18.) 
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Kuvio 7. Liiketaloudellisen ja yhteiskunnallisen kannattavuuden määrittelyn perusläh-

tökohta (Meklin 1987, 18). 

 

Miten kannattavuuslaskenta sitten soveltuu julkisten organisaatioiden ympäristöön? Lii-

ketaloudellisten periaatteiden soveltamista julkisiin organisaatioihin voidaan pitää pe-

rusteltuna, koska taloudellisuuden periaate eli pyrkimys niukkojen voimavarojen tehok-

kaaseen käyttöön on sama sekä yksityisessä että julkisessa liiketoiminnassa. Liiketalou-

dellisten periaatteiden soveltaminen ja esimerkiksi kannattavuuslaskelmien tulkinta si-

sältävät kuntaorganisaatioissa kuitenkin omia erityispiirteitä, jopa rajoitteita, sillä in-

formaatiota ei voida hyödyntää julkisella sektorilla samalla tavalla, kuin yksityisessä 

liiketoiminnassa. Tämä seikka ei kuitenkaan vähennä kannattavuuslaskennan hyödylli-

syyttä julkisen sektorin organisaatiossa. Se asettaa hyödynnettävyydelle kuitenkin haas-

teita, jotka kannattavuusinformaation hyödyntäjien on otettava huomioon. 
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3.1.1 Liiketaloudellinen kannattavuus 
 

Liiketaloudellinen kannattavuus määritellään perinteisesti tuottojen ja kustannusten ero-

tukseksi (absoluuttinen kannattavuus) tai suhteeksi (suhteellinen kannattavuus) (Honko 

1973, 73). Liiketaloudellisessa kannattavuudessa erotetaan karkeasti kolme tasoa: mah-

dollisimman suuri ylijäämä, itsekannattavuus ja hyväksyttävä maksimialijäämä. Itse-

kannattavana tuloksena pidetään tuloslaskelman osoittamaa nollatulosta tai kohtuullisen 

korvauksen omalle pääomalle tuottavaa tulosta. Julkisen toiminnan periaatteellinen pää-

tavoite on tulojen ja menojen tasapaino (Hallipelto ym. 1992, 90), eli itsekannattava toi-

minta. 

 

Kunnan liiketoiminta on toimintaa, joka rahoitetaan pääosin tai kokonaan palvelujen ja 

tavaroiden myynnistä saatavilla tuloilla (Keski-Suni 1995, 136). Liiketaloudellinen kan-

nattavuus riippuu pitkälti siitä, mitä kustannuksia ja tuottoja kannattavuuslaskelmaan 

sisällytetään. (Meklin 1987, 29–30.) Keski-Suni (1995, 161) kirjoittaa, että kannatta-

vuuden analysointi ja mittaaminen toteutuvat parhaiten analyyttisen tuloslaskennan kei-

noin, tekemällä keskeisistä toiminnan alueista katetuottolaskelmia ja selvittämällä eril-

liskatteet tuotteittain tai asiakkaittain, tarpeiden mukaan. Laskelmat laaditaan toteutu-

neiden suoritemäärien, kustannusten ja tuottojen pohjalta.  

 

Liiketoiminnan kannattavuus vaihtelee jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten tekijöiden mu-

kaan. Sisäisiin tekijöihin pystytään vaikuttamaan esimerkiksi jatkuvan kustannuskont-

rollin avulla. Ulkoisiin tekijöihin puolestaan ei pystytä itse välttämättä vaikuttamaan. 

Keskeisimmät liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, joihin organisaatio 

pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan, ovat myyntihinnan korotus, myyntimäärän lisä-

ys sekä muuttuvien- ja kiinteiden kustannusten aleneminen. (Stenbacka, Mäkinen & Sö-

derström 2003, 72.) Aina edellä mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan vaikuta kannat-

tavuuteen positiivisesti. Kannattavuuslaskelmia hyödynnettäessä tulee ottaa huomioon, 

että esimerkiksi hinnan korotuksen myötä tuotteiden kysyntä saattaa laskea. Keinoja 

mietittäessä tulee siis ottaa huomioon tekijöiden keskinäinen riippuvuus. Edellä mainit-

tujen toimenpiteiden avulla pyritään nostamaan organisaation kannattavuutta ja sen 

myötä saamaan taloudellisia hyötyjä. Kannattavuuden laskeminen on taloudellisten etu-

jen lisäksi tärkeää siksi, että se palvelee toimeksiantotaloudessa myös laajempaa pää-

määrää, yhteiskunnallisen kannattavuuden selvittämistä. 
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3.1.2 Yhteiskunnallinen kannattavuus 
 

”Pohjimmiltaan toimintayksikköjen kannattavuus on yhteiskunnallista” (Meklin 1979, 

65). Yhteiskunnallinen kannattavuus määritellään toimintayksikön yhteiskunnan jäsenil-

le aikaansaamien vaikutusten eli hyötyjen ja haittojen erotukseksi tai suhteeksi (emt. 44). 

Yhteiskunnallisesti kannattava toiminta on toisin sanoen hyvinvoinnin ylläpitoa tai lisä-

ystä. Yhteiskunnallinen kannattavuus ei siten rajaudu yksinomaan taloudellisiin tekijöi-

hin, vaan se pyrkii kartoittamaan hyvinvoinnin osatekijöitä. Päätöksentekijöiden arvo-

asetelmien varaan jää lopuksi se, mitä pidetään yhteiskunnallisena kannattavuutena. 

(Meklin 1987, 21–24.)  

 

Neilimo (1981, 49–51) kirjoittaa, että laskentainformaation sisältöön, tavoitteisiin ja 

lähtökohtiin vaikuttaa voimakkaasti toimintayksikön toimintaympäristö. Toimintaympä-

ristössä tapahtuvat muutokset asettavat vaatimuksensa suunnata laskentatoimen tehtäviä 

perinteistä tehtäväaluetta laajemmalle alueelle. Tätä laajennettua tehtäväaluetta, joka 

liittyy yksikön toimintaympäristövaikutusten kartoittamiseen, kutsutaan yhteiskunnalli-

seksi laskentatoimeksi. Neilimo (emt. 55–56) toteaa, että yhteiskunnallinen laskenta-

toimi pyrkii systemaattisesti ja analyyttisesti kartoittamaan, arvostamaan ja arvioimaan 

organisaation toimintojen välittömiä yhteiskunnallisia vaikutuksia jonkin tai joidenkin 

toimintaan osallistuvien sidosryhmien näkökulmasta käsin.  

 

Yhteiskunnallinen kannattavuus osoittaa, miten paljon ympäristö arvostaa systeemin 

perusprosessin panoksia ja tuotoksia. Näiden arvostusten taustalla puolestaan vaikutta-

vat yhteiskunnan jäsenten kokemat hyödyt ja haitat, joiden erotus kannattavuus on. 

(Meklin 1979, 50.) Yhteiskunnallista kannattavuutta tarkasteltaessa otetaan huomioon 

yksityistaloudellisten hyötyjen ja haittojen lisäksi ulkoisvaikutukset ja kokonaistalou-

delliset vaikutukset (Johansson 1993). Ulkoisvaikutuksia on sekä positiivisia että nega-

tiivisia, ja ne vaikuttavat yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin. Yhteiskunnalle aiheutu-

vat ulkoisvaikutukset on voitava ilmaista rahamääräisinä, jotta ne voidaan sisällyttää 

kannattavuustarkasteluihin. Toimeksiantotalouksissa rahoittajat ja omistajat yhtyvät ku-

luttajiin ja ovat näin ollen kiinnostuneita ulkoisvaikutuksista, joita yhteiskunnallinen 

kannattavuus tuo esille. (Meklin 1979, 40–43.) Yhteiskunnallisesta kannattavuudesta 

puhuttaessa toiminnan menestyksellisyyden kriteereinä on kuitenkin muitakin kuin ra-
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hamääräisiä suureita, kuten väestön hyvinvointi sekä ympäristövaikutukset (Lehtovuori 

ym. 1976, 98). 

 

Yhteiskunnalliseen kannattavuuteen katsotaan kuuluvan pyrkimys tehtävien hoitamises-

ta mahdollisimman pienin yhteiskunnallisin kustannuksin. Yhteiskunnallinen kannatta-

vuus riippuu siitä, mitä hyötyjä ja haittoja siihen sisällytetään. Toisin kuin liiketaloudel-

linen kannattavuus, yhteiskunnallista kannattavuutta ei kuvata laskelmien avulla, vaan 

se on lähinnä väljä ajattelumalli, jolla pyritään valaisemaan päätöksentekijöiden käsi-

tyksiä. (Meklin 1987, 30.) Yhteiskunnallinen kannattavuus kuvaa liiketoiminnalla ole-

via ulkoisia vaikutuksia, jotka eivät näy tuotannontekijöiden hinnoissa, mutta jotka ovat 

toiminnan aiheuttamaa yhteiskunnan resurssien käyttöä (Meklin 1997, 84).  

 

3.2 Tuotekohtainen kannattavuus 

 

Tuotekohtaisen kannattavuuslaskennan taustalla on tuotekohtaisten tuottojen ja kustan-

nusten laskenta. Sievänen ym. (2004, 394) kirjoittavat, että tuotekannattavuus syntyy 

tuotteen myyntihinnan ja kustannusten suhteena. Mitä korkeampi on hinta tai mitä al-

haisemmat ovat kustannukset, sitä parempi on tuotteen kannattavuus. Miksi tuotekoh-

taista kannattavuutta sitten on tärkeää seurata? Väitetään, että 20 prosenttia yksikön 

tuotteista tuo 80 prosenttia yksikön tuloksesta (Alhola & Lauslahti 2005, 220). Tuote-

kannattavuus on siis tärkeä johtamisen ja päätöksenteon perusnäkökulma. Alhola ja 

Lauslahti (2005, 222) kirjoittavat, että tuotekannattavuuden johtamisen kannalta tärkeää 

on myös tuotteen kustannusrakenteiden johtaminen, eli mahdollisimman pienten tuote-

kustannuksien saavuttaminen. 

 

South ja Oliver (1998, 188) huomauttavat, että johtajat pystyisivät tekemään parempia 

päätöksiä, jos tuotekohtainen kannattavuus määriteltäisiin kahden eri termin avulla. 

Nämä termit ovat marginaalisesti kannattavat (marginally profitable) tuotteet ja täysin 

kannattavat (fully profitable) tuotteet. Marginaalisesta kannattavuudesta puhutaan, kun 

tuotteen tuotantomäärän lisäyksestä aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät kuin siitä 

aiheutuvat tulot (kun muiden tuotteiden tuotantomäärien oletetaan pysyvän samana). 

Täysin kannattava tuote on puolestaan silloin, kun tuotteen aikaansaama tuotto on suu-

rempi kuin sen valmistamisesta ja myymisestä aiheutuvat kustannukset. Miksi sitten 
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molempia termejä tarvitaan? Tämä johtuu siitä, että tuote voi olla sekä marginaalisesti 

että täysin kannattava, marginaalisesti kannattava, mutta ei täysin kannattava, ei margi-

naalisesti eikä täysin kannattava tai täysin kannattava, mutta ei marginaalisesti kannat-

tava. (emt.) Kuviossa 8 kuvataan miten edellä mainittuihin kategorioihin sijoittuvien 

tuotteiden kanssa tulisi menetellä. 

 

 

 

Kuvio 8. Tuotekohtainen kannattavuusmatriisi (South & Oliver 1998, 194). 

 

Silloin, kun tuotelaskenta perustuu tavoitteisiin, sen keskeisenä tehtävänä on informaa-

tion kerääminen ja muokkaaminen päätöksentekoa tukeviksi laskelmiksi (Keski-Suni 

1995, 157). Laskelmien tuottamaan informaatioon tulee kuitenkin suhtautua myös kriit-

tisesti. Jotta tuotekohtaista kannattavuutta voidaan ylipäänsä tarkastella, on varmistutta-

Tuotteen tulee säilyä tuotevali-
koimassa, ellei sitä voida korva-
ta kannattavammalla tuotteella. 
 
 
 
Toiminta-asteen nostaminen 
uusien tuotteiden myymiseksi 
lisää tuottoja. 

Korvaa tästä tuotteesta markki-
noiden sallima määrä täysin 
kannattavilla tuotteilla. Poista 
tämä tuote valikoimasta, jos 
mahdollista. 
 
Älä poista tuotetta tuotevalikoi-
masta, jos se pienentää toiminta-
astetta. 
 
Toiminta-asteen nostaminen 
uusien tuotteiden myymiseksi 
lisää tuottoja. 
 
 Tuotteen tulee säilyä tuotevali-

koimassa, ellei sitä voi korvata 
kannattavammalla tuotteella. 
 
Toiminta-asteen nostaminen 
uusien tuotteiden myymiseksi 
vähentää tuottoja. 
 
Tuote esiintyy vain sellaisella 
toiminta-asteella, jolla tuotteen 
kokonaiskustannukset nousevat 
nopeammin kuin kokonaistuotot. 

Tätä tuotetta ei haluta tuotevali-
koimaan. Tuote tulee poistaa 
valikoimasta, vaikka se tarkoit-
taisi alhaisempaa toiminta-
astetta. 
 
Tuotetta tuotetaan vain jos se on 
ehdottoman välttämätöntä, esi-
merkiksi tuotelinjaston säilymi-
seksi täydellisenä, tai asiakkai-
den houkuttelemiseksi. 
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va siitä, että raportoitavissa tuotekustannustiedoissa ei ole olennaisia vääristymiä. On 

myös tarkistettava, että kaikki tuotteen aiheuttamat kustannukset otetaan laskelmiin mu-

kaan. (Alhola & Lauslahti 2005, 222.) Suoritekohtaisessa laskennassa selvitetään tuot-

teiden ja palveluiden yksikkökustannukset. Tietoja yksikkökustannuksista tarvitaan 

kannattavuuslaskennan ohella myös hinnoittelussa. Tieto tuotekohtaisista kustannuksis-

ta ja hinnoista, sekä niiden käyttäytymisen ymmärtäminen ovat merkittäviä tekijöitä or-

ganisaation johtamisessa. (emt. 158.)  

 

Keski-Suni (1995, 157) kirjoittaa, että kun talousarvion seuranta toteutetaan tulo- ja 

menolajeittain tulosyksikköjen tarkkuudella, palvelee se myös kustannuslaskentaa, re-

kisteröimällä rahaprosessin tapahtumat. Kun talousarviokirjanpidon toteutuneet tulot ja 

menot muunnetaan tuotoiksi ja kustannuksiksi ja kun ne kohdistetaan aiheuttamisperi-

aatteen mukaan laskentayksiköille, saadaan selville tuotteiden todelliset yksikkökustan-

nukset sekä laskentayksikön kannattavuus. 

 

Informaatio tuotekohtaisista kustannuksista ja tuotekannattavuudesta on perusedellytys 

kustannustietoiselle johdolle. Kun tuotekohtainen kustannus ja kannattavuus on selvitet-

ty, on tärkeää miettiä missä muodossa kustannus- ja kannattavuustieto on hyödyllisim-

millään. Tuotekohtaista kannattavuusinformaatiota voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 

päätettäessä tuotevalikoimasta, volyymeista ja kannattavuuden kehittämisestä. (Sievä-

nen ym. 2004, 393.) Sieväsen ym. (2004, 400) mukaan esiintyy usein myös ongelmia, 

kun kannattavuusinformaatiota lähdetään hyödyntämään. Esille nousee erilaisia kysy-

myksiä, kuten: Miten kannattavuusinformaatiota voidaan hyödyntää käytännössä? Mitä 

kannattamattomille tuotteille tulisi tehdä? Miten asiakkaalle kerrotaan, että kannattamat-

tomia tuotteita ei enää toimiteta? Asiakkaat voivat vaatia, että kannattamattomiakin 

tuotteita tuotetaan, muuten he saattavat lopettaa myös kannattavien tuotteiden ostamisen. 

Sievänen ym. (emt.) korostavat, että tuotekannattavuuden syiden ja vaikutusten ymmär-

täminen on elintärkeää organisaation pitkä- ja lyhytaikaisen suunnittelun kannalta.  

 

Miten tuotteen kannattavuutta sitten voidaan parantaa? Tuotekohtaista kannattavuutta 

voidaan parantaa esimerkiksi tuotteen hintaa korottamalla, kustannuksia vähentämällä 

tai toimintaa tehostamalla. Kustannusten vähentäminen ja toiminnan tehostaminen vai-

kuttavat joko muuttuviin tai kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteitä kustannuksia on mah-

dollista pienentää toimintaa tehostamalla. Muuttuvia kustannuksia saadaan puolestaan 



  

  

  

 49 

pienennettyä esimerkiksi kilpailuttamalla tavaran toimittajia ja alihankkijoita, sekä neu-

vottelemalla alennuksia ja edullisia sopimuksia hinnoista ja maksuajoista. Aina edellä 

mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä. Joskus on tarpeen muuttaa koko tuotevali-

koimaa niin, että kannattamattomat tuotteet poistetaan tuotevalikoimasta, jos se on 

mahdollista, ja keskitytään myymään vain kannattavia tuotteita. (Eskola & Mäntysaari 

2006, 42–44.) Päätöksentekijän näkökulmasta kannattamattomien tuotteiden ongelmaa 

ei kuitenkaan ratkaista pelkästään tuotteita eliminoimalla. On tärkeää ymmärtää, että 

kustannuksia voi ja pitää kontrolloida ja johtaa. Kannattavuuslukuja on lisäksi syytä tar-

kastella myös pidemmällä aikavälillä. Sama tuote saattaa olla epäkannattava esimerkiksi 

tuotantovaiheessa, mutta kannattava myynnin jälkeisellä periodilla. (Sievänen ym. 2004, 

400–401.) 

 

3.3 Asiakaskohtainen kannattavuus 

 

Asiakaskannattavuus on pelkistettynä asiakkaalta saatujen tuottojen ja niiden aikaan-

saamiseksi aiheutuneiden kustannusten erotus. Ymmärtämällä kannattavuuden raken-

tuminen asiakkaittain, voidaan parantaa organisaation tuloksentekokykyä. Jo rajallisten 

voimavarojenkin vuoksi on tärkeää tietää, mihin asiakkaisiin kannattaa kohdistaa re-

sursseja ja kuinka paljon. (Alhola 2000.) Lisäksi asiakkaiden tuntemisen myötä asiak-

kuuksia voidaan johtaa organisaation kannattavuutta ajatellen oikeaan suuntaan. Voi-

daan pohtia esimerkiksi sitä, miten nykyiset asiakkuudet saadaan entistä kannattavam-

miksi tai kannattamattomat asiakkaat kannattaviksi. Eskola ja Mäntysaari (2006, 68) 

kirjoittavat, että sekä hyvien että huonojen asiakkaiden aiheuttamien kustannusten tun-

teminen voi parantaa organisaation tehokkuutta merkittävästi. Organisaatiossa on ym-

märrettävä, mistä tekijöistä asiakaskannattavuus muodostuu, jotta kannattamattomat 

asiakkaat saadaan kannattaviksi. (Kaplan & Narayanan 2001, 5). 

 

Asiakaskannattavuuden selvittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi erillistä ”tuloslas-

kelmaa”, jonka ensimmäiset rivit sisältävät asiakastuotot ja mahdolliset alennukset, jois-

ta päästään liikevaihtoon. Liikevaihtoa seuraavat erät pitävät sisällään muuttuvat ja kiin-

teät kustannukset. Lopputuloksena saadaan asiakaskate. (Alhola & Lauslahti 2005, 204.) 

Pellinen (2006, 227) kirjoittaa, että asiakkaiden aiheuttamia kustannuksia analysoimalla 
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voidaan määritellä niiden kannattavuus. Tällaiset analyysit antavat päätöksentekijöille 

tietoa siitä, mihin asiakkaisiin keskitytään.  

 

Meyer (2002) on tutkinut asiakaskannattavuutta Activity-Based Profitability Analysis 

(ABPA) -viitekehyksen, eli toimintoperusteisen kannattavuusanalyysin hyödyntämisen 

näkökulmasta. ABPA-analyysin keskeinen tavoite on ymmärtää organisaation ja asiak-

kaan välistä rajapintaa, yhdistämällä tuottoelementti toimintopohjaiseen kustannuslas-

kentamalliin (Vakkuri 2006, 40). ABPA-mallissa tarkastelutapa on asiakaskeskeinen. 

ABPA keskittyy asiakkaaseen, koska asiakas on se piste, jossa kustannukset ja tuotot 

kohtaavat toisensa. ABPA soveltuu Meyerin (2002, 113–115) mukaan lähes kaiken 

toiminnan kustannusten analysointiin. Menetelmää käyttämällä vältetään ei-

rahamääräisen toiminnan analysoinnissa ilmenevät ongelmat. Meyer (emt. 115) kirjoit-

taa, että ABPAn esittämä, ehkä yksinkertainenkin kysymys kuuluu: mitä asiakkaalle 

tulee tehdä, jotta asiakkaasta aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät kuin asiakkaalta 

saatavat tulot? 

 

Meyer (2002, 145) toteaa, että merkittävää ABPA-mallissa on, että se tuottaa hienoja-

koista kulu- ja kannattavuustietoa tehokkuuden ja tulokseen vaikuttavien toimintojen 

parantamiseksi. Meyer (emt. 156) toteaa lisäksi, että oikein hyödynnettynä ABPAn 

avulla on mahdollista parantaa asiakaskannattavuutta. ABPAn merkitys organisaatiolle 

riippuu monista tekijöistä: ymmärtävätkö ihmiset tuotettua informaatiota, saadaanko 

ihmiset motivoitua ottamaan oppia omasta toiminnastaan ja ymmärtämään tekojensa 

seurauksia sekä kehittämään toimintaansa saadun informaation avulla (emt. 153). 

 

Meyerin ABPA-viitekehyksessä pidetään tärkeänä perinteistä aktiviteettien identifioin-

tia organisaation prosessien ymmärtämisessä. Kyseinen elementti pyritään ABPA-

mallissa kytkemään tiivisti organisaation tulonmuodostuksen prosesseihin. Jos organi-

saation johto ymmärtää toiminnot, joihin organisaation toiminta kytkeytyy eli kustan-

nukset, joita toiminnoista aiheutuu sekä tuotot, joita toiminnot generoivat, organisaation 

on mahdollista ymmärtää kokonaistuloksellisuuttaan paremmin. (Vakkuri 2006, 40.) 

Tällöin myös asiakaskannattavuuden johtaminen ja hyödyntäminen helpottuu. 

 

Asiakaskannattavuuden selvittämisen jälkeen organisaation johto voi ryhtyä toimenpi-

teisiin kannattavuuden parantamiseksi. Miten asiakaskannattavuutta sitten voidaan pa-
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rantaa? Yleensä toimenpiteet liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: prosessien kehitys, hin-

noittelu ja asiakkuuksien kehittäminen (Kaplan & Narayanan 2001, 9). Organisaation on 

syytä arvioida seuraavia tekijöitä asiakkaittain: miten suuri osuus palvelusta on erikois-

palvelua, kuinka paljon asiakkaan palvelu kuluttaa organisaation voimavaroja, onko 

hintaa mahdollista nostaa voimavarojen kulutusta vastaavaksi, voiko asiakasta palvella 

tehokkaammin tai onko asiakassuhde syytä lopettaa (Meyer 2002). Hinnan korottamisen 

todetaan usein olevan yksi potentiaalinen keino asiakaskannattavuuden parantamiseksi 

(esim. Järvenpää ym. 2001).  

 

Julkisella sektorilla hintojen korottaminen kannattavuuden parantamiseksi ei kuitenkaan 

ole aina mahdollista, sillä tuotteiden hinnoittelun tulee olla suhteessa aiheutuneisiin tuo-

tantokustannuksiin. Kuntataloudessa tuotteiden hinnoittelua usein myös säännöstellään. 

Esimerkiksi Tampereen kaupungin sisäisten liikelaitosten tuotteiden hinnoittelu tapah-

tuu kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti (Tampereen kaupun-

ginvaltuusto 2006). Aina julkisella sektorilla ei ole myöskään mahdollista lopettaa kan-

nattamatonta asiakassuhdetta. Usein kuntien tuotantoyksiköt tuottavat palveluita kunnan 

sisällä muille tuotantoyksiköille, joille tuotteet on tuotettava asiakkaan kannattavuudesta 

huolimatta. Lisäksi asiakkaiden pitämistä voidaan perustella muillakin, kuin taloudelli-

silla arvoilla. 

 

Alhola ja Lauslahti (2005, 209) toteavat, että asiakaskannattavuutta voidaan parantaa 

myös etsimällä uusia asiakkaita tai kehittämällä vanhoja asiakkuuksia. Kannattavuutta 

voidaan parantaa myös tarkastamalla, että organisaation asiakasprosessit toimivat kus-

tannustehokkaasti (emt.). Asiakaskannattavuuden parantaminen vaatii varsinaisista toi-

menpiteistä huolimatta organisaation johdon sitoutumista. Kannattavuuden johtamista 

varten tarvitaan luotettavat ja johtamista tukevat raportointijärjestelmät, jotka tuottavat 

oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Kannattavuutta voidaan parantaa toimimalla ennen kaik-

kea asiakaslähtöisesti, mikä vaatii asiakkaan ottamista mukaan toiminnan kehittämiseen. 

(Alhola & Lauslahti 2005, 215.) 

 

Asiakaskannattavuuden arvioiminen ei ole aina yksinkertaista. Kuten Pellinen (2006, 

228) kirjoittaa, asiakkuuden kannattavuuteen vaikuttavat myös monet laadulliset ja vai-

keasti ennakoitavat tekijät. Tällaisia laadullisia tekijöitä ovat esimerkiksi asiakkuuden 

kesto sekä asiakkuudesta saatava referenssiarvo (uusien asiakkuuksien solmimisen edis-
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täminen). Edellä mainitut ovat vaikeasti kvantifioitavia ja laskelmoitavia, mutta olen-

naisia tekijöitä asiakaskohtaista kannattavuutta selvitettäessä. Ei siis ole yksiselitteisesti 

todettavissa, milloin asiakas on kannattava ja milloin kannattamaton. Alhola ja Lauslah-

ti (2005, 207) kirjoittavat, että mitä paremmin organisaatio tuntee asiakkaansa, sitä pa-

remmin asiakkuuksia voidaan johtaa ja asiakkaan kannattavuus tunnistaa. Parhaimmil-

laan asiakasanalyysin avulla voidaan tyydyttää asiakkaiden tarpeet yhä paremmin ja 

saada näin asiakastyytyväisyys nousemaan. Näin organisaatio pystyy myös kohdista-

maan niukkoja resurssejaan entistä paremmin ja kannattavammin. Meyer (2002) toteaa, 

että jotta asiakkuuksia voi johtaa kannattavasti, niitä tulee myös luokitella edelleen yllä-

pidettäviin, kehitettäviin ja ongelmallisiin asiakkuuksiin. Välittömimpiä kannattavuuden 

parantamismahdollisuuksia liittyy erityisesti kehitettäviin ja ongelmallisiin asiakkuuk-

siin, joita varten tulee kehittää sopivat toimenpiteet.  

 

Useissa tutkimuksissa on todettu ns. Pareto-säännön pitävän hyvin paikkaansa myös 

asiakaskannattavuudesta puhuttaessa. Säännön mukaan 20 prosenttia asiakkaista saa 

aikaan 80 prosenttia organisaation voitosta (esim. Duboff 1992; Innes & Mitchell 1995). 

Tutkimuksissa on havaittu, että suuri osa tuotoista syntyy verrattain pieneltä osalta asi-

akkaita. Näiden tutkimusten mukaan kaikki asiakkaat eivät siis ole tasavertaisia kannat-

tavuuden suhteen, vaan kannattavuus on keskittynyt pienelle osalle asiakkaista (mm. 

Storbacka 1997; Mulhern 1999; Noone & Griffin 1999; Garland 2002), minkä vuoksi 

asiakaskohtaista kannattavuutta on hyvin tärkeää seurata. 

 

3.4 Kannattavuuslaskennan instrumentit – Case SAP 

 

Tieto ja osaaminen ovat muodostuneet organisaatioissa kriittisiksi tekijöiksi. Tämä kos-

kee myös kuntia ja kuntayhtymiä. Yksi tähän muutokseen liittyvä piirre on tietokone-

pohjaisten järjestelmien kehittäminen kunnan eri tarpeisiin. Tieto- ja viestintäteknologi-

an kehitys on vaikuttanut osaltaan siihen, että julkisen sektorin organisaatioiden toimin-

taympäristön vaatimukset, samoin kuin niiden tehtävät ja toimintatavat ovat muuttumas-

sa. Kunnissa on tiedostettu tarve toiminnan uudelleenorganisoimiseen ja uusien ajattelu-

tapojen omaksumiseen. Edellä mainittuun kehityskulkuun ovat voimakkaimmin vaikut-

taneet globalisaatio ja tietoyhteiskunnan kehitys. Tietoon pohjautuvan kehityksen aika-

kaudella kuntaorganisaation menestys riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka tehokkaasti se 
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pystyy hyödyntämään tietovarantoja. Tämän mahdollistamiseksi kuntiin on tärkeää ra-

kentaa tietojärjestelmiä. (Anttiroiko & Kallio 1999.) Seuraavaksi käsitellään yhtä täl-

laista tietojärjestelmää, SAP-toiminnanohjausjärjestelmää. 

 

3.4.1 Yleistä SAP-järjestelmästä 
 

SAP R/3 on integroitu toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu auttamaan orga-

nisaatioita niiden toimintaan kuuluvien prosessien hoidossa, kuten laskujen maksussa, 

myyntitilausten käsittelyssä ja varastonhallinnassa. SAP soveltuu erilaisille ja erikokoi-

sille organisaatioille useilla toimialoilla. SAP on globaalilla tasolla ERP-markkinoiden 

johtaja ja hyvin suosittu muun muassa suurten yritysten toiminnanohjausjärjestelmänä. 

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) tarkoittaa organi-

saation kokonaisvaltaista tietojärjestelmää, joka vastaa useimpiin organisaation tietotar-

peisiin. Se kattaa enenevässä määrin kaikki organisaation sisällä tarvittavat tietojenkä-

sittelytarpeet, samoin kuin ulkoiset yhteydet. Toiminnanohjausjärjestelmän yksi tär-

keimmistä tehtävistä on tukea organisaation strategiaa. ERP on toiminnanohjausjärjes-

telmä, joka yhdistää tietotekniikan keinoin liiketoiminnan eri osa-alueet toisiinsa. Se 

tekee mahdolliseksi tehokkaan operatiivisen toiminnan sekä ajan tasalla olevat analyysit 

ja raportit organisaation johdolle. Järjestelmän avulla voidaan tehostaa myös organisaa-

tion toimintaa. SAPin R/3 -järjestelmä on esimerkki täysin integroidusta ERP-

järjestelmästä. Integroinnilla tarkoitetaan sitä, että kaikki organisaation toiminnanohja-

uksen piirissä olevat tapahtumat voidaan todeta reaaliaikaisesti miltä tahansa käyttäjä-

päätteeltä. (Laitinen 2005.) 

 

SAP muodostuu sanoista Systems, Applications and Products in Data Prosessing. Kir-

jain R jälkiliitteessä R/3 tarkoittaa reaaliaikaista (real-time), mikä viittaa siihen, että jär-

jestelmään kirjattu data päivittyy välittömästi ja on valmiina jälkikäsiteltäväksi. Numero 

3 puolestaan kuvaa, että tuote on kolmatta tuotesukupolvea. (Schicht & Schmieden 

2001.) 1970-luvun alussa otettiin käyttöön SAPin ensimmäinen versio, R/1. Ensimmäi-

nen versio korvattiin uudella R/2 -versiolla 1970-luvun lopulla. 1990-luvulla markki-

noille tuli ohjelmiston uusi versio, SAP R/3. R/3 toimii erilaisilla alustoilla ja käyttöjär-

jestelmissä, esimerkiksi Microsoft Windowsissa. Tämä avasi SAPin hyödyntämisen ai-

van uudelle, laajemmalle asiakaskunnalle. (SAP 2008.) 
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SAP R/3 pystyy käsittelemään organisaation kaikkien osastojen tarpeet integroidusti ja 

juuri tämä on SAP R/3:een siirtymisen suurin etu. SAP-järjestelmillä pyritään paranta-

maan organisaation tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin, integroi-

malla samaan järjestelmään eri osastoja palvelevia osioita. Tiedot tallennetaan samaan 

tietokantaan, jolloin reaaliaikainen tietojen jako eri osastojen välillä on helppoa. Järjes-

telmän avulla pyritään myös vähentämään päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan asioiden 

käsittelyä. Aiemmin oli yleistä, että organisaation eri osastot määrittelivät ja ottivat 

käyttöön omat tietojärjestelmänsä. Vaikka kukin näistä järjestelmistä saattoi olla paras 

juuri kyseiselle osastolle, eri järjestelmien saaminen toimimaan yhdessä oli hankalaa ja 

kallista. Lisäksi tällaisen monimutkaisen järjestelmän vaatimat räätälöidyt liittymät esti-

vät muuttamasta tai vaihtamasta yksittäisiä sovelluksia, mikä puolestaan esti organisaa-

tiota reagoimasta muutostarpeisiin riittävän nopeasti. (Sharpe 1998.)  

 

Teittinen (2006, 3) kirjoittaa, että integroidut toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmät 

vaikuttavat koko organisaatioon, ohjaamalla kaikkia sen henkilö-, tavara-, raha- ja tieto-

virtoja. SAPissa tieto tallennetaan järjestelmään vain kerran yhdessä tietokannassa, joka 

takaa tiedon ajantasaisuuden ja eheyden. Kerran järjestelmään syötetyt tiedot ja tapah-

tumat ovat välittömästi kaikkien järjestelmän käyttäjien ja osa-alueiden hyödynnettävis-

sä ilman erillisiä päivitys- tai siirtoajoja. Koivulan (1993, 51) tekemän tutkimuksen mu-

kaan julkishallinnon organisaatioiden edustajat korostavat tietojärjestelmien vaatimuk-

sina nimenomaan järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja nopeutta.  

 

SAPin kaltaisille informaatiojärjestelmille on tyypillistä, että niiden tarkoituksena on 

kerätä, rekisteröidä ja käsitellä organisaation toimintaan liittyvää informaatiota ja tuot-

taa informaatiota, jota tarvitaan toimintaa koskevissa päätöksissä sekä toiminnan suun-

nittelussa, ohjaamisessa ja valvomisessa. Järjestelmien lähtökohtana on usein päätök-

sentekijä, joka tarvitsee informaatiota päätöksentekoa varten. Informaatiotarpeen mää-

rittely onkin järjestelmien kehittämisen ensimmäinen ongelma, jonka ratkaiseminen 

edellyttää yhteistyötä informaation käyttäjän ja tuottajan välillä. (Jyrkkiö & Riistama 

1990, 221.) 

 

Kuviossa 9 selvitetään toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa kuvion avulla. SAP on 

järjestelmä, jonka tarkoituksena on kerätä, rekisteröidä ja käsitellä organisaation toimin-

taan liittyvää tietoa ja tuottaa informaatiota, jota tarvitaan muun muassa toimintaa kos-
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päätöksentekoprosessi 

informaa-
tiotarpeen 
määrittely 

 
informaatio 

tiedosto 
(Excel) 

 

 
raportointi 

tietojen  
käsittely 

raportti jär-
jestelmästä 

kevissa päätöksissä, sekä toiminnan suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa (ks. 

prosessinäkökulma luku 2.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Toiminnanohjausjärjestelmän toiminta (muokattu lähteestä Jyrkkiö & Riistama 

1990, 221). 

 

Järjestelmien käytön lähtökohtana on päätöksentekijä, joka tarvitsee informaatiota pää-

töksenteon tueksi. Päätöksentekijän tehtävänä on määritellä, minkälaista informaatiota 

tarvitaan (informaatiotarpeen määrittely). Tämän jälkeen informaatio noudetaan järjes-

telmästä raportin avulla (raportti järjestelmästä). Informaatio ei kuitenkaan aina ole ra-

portilla suoraan päätöksentekijän haluamassa, hyödynnettävässä muodossa, vaan joskus 

informaatio vaatii lisäkäsittelyä. SAP-järjestelmässä tietoa on mahdollista ryhmitellä ja 

päätöksentekijä voi määritellä, millaisessa muodossa tiedon haluaa (tietojen käsittely). 

Joskus informaatio on tarpeen avata SAPista esimerkiksi Excel-tiedostoksi informaation 

lisäkäsittelyä varten, mikä on järjestelmässä mahdollista. Näiden vaiheiden jälkeen jär-

jestelmästä on saatu informaatiota, jota sinällään tai muokaten raportoidaan ja käytetään 

hyväksi päätöksenteossa. 

 

Tietojärjestelmien kehittäminen, käyttö ja ylläpito ei kuitenkaan ole ongelmatonta. On 

tärkeää ottaa huomioon käyttöönoton ja käytön ongelmat järjestelmien hyödyntämisestä 
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puhuttaessa. Anttiroiko ja Kallio (1999, 72) kirjoittavat, että varsinkin järjestelmien 

käytön alkuvaiheessa esiintyy usein häiriöitä ja puutteita, jotka vaikeuttavat informaati-

on hyödyntämistä päätöksenteossa. Suurimpana ongelmana nähdään tiedon päivittämi-

nen, joka on työlästä ja jossa esiintyy epämääräisyyttä ja aikaviivettä. SAP-järjestelmän 

etuna nähdään juuri tietojen ajankohtaisuus ja tiedon saannin nopeus, joten kyseisiä on-

gelmia ei pitäisi esiintyä. Jos näin kuitenkin on, voidaan ongelma nähdä vakavana. 

Merkittävänä ongelmana nähdään myös relevantin tiedontarpeen määrittelyn vaikeus. 

Aina ei tiedetä mitä tietoa tarvitaan, mikä tieto on olennaista suuressa informaatiotul-

vassa tai kenen ehdoilla tietotarve määritellään.  

 

Taloudellisesti suurena investointina SAP-järjestelmän käyttöönotto on riskialtis proses-

si. Järjestelmään sisältyy kallis ohjelmistosuunnittelu, asennus sekä konsultointi. Orga-

nisaation rakenteiden erilaisuudesta johtuen tarvitaan yleensä vielä järjestelmän räätä-

löintiä vastaamaan organisaation tarpeita. SAP-järjestelmä ei välttämättä ole toteutetta-

vissa pienissä organisaatioissa sen implementointiin liittyvien suurien riskien ja kustan-

nusten takia. Ongelmia ja haittoja saattaa aiheutua myös huonosti suunnitellusta käyt-

töönotosta sekä käyttäjien kouluttamattomuudesta. Käyttöönotto voi edellyttää suuriakin 

muutoksia organisaatiossa ja sen prosesseissa, kun niitä yritetään saada ohjelmistoon 

sopiviksi. Toteutusprosessi on yleensä pitkä, jopa monivuotinen. Myös tämä lisää luon-

nollisesti järjestelmän käyttöönottoon liittyviä riskejä. (Wailgum 2008, 4–6.) 

 

SAPin ja muiden tietojärjestelmien tarkoitus on avustaa toiminnan ohjausta, johtamista 

ja päätöksentekoa antamalla luotettavaa, oikea-aikaista ja käyttökelpoista informaatiota 

niistä tekijöistä, jotka ovat oleellisia kussakin päätöstilanteessa. Se, millaista tietoa kun-

taorganisaation johtamisessa tarvitaan, on järjestelmien kehittämisen perusta. (Anttiroi-

ko & Kallio 1999, 106.) 

 

3.4.2 Kannattavuus SAP-järjestelmässä 
 

SAP-järjestelmässä on kattavat sisäisen laskennan toiminnallisuudet. SAPissa sisäinen 

laskenta (Controlling, CO) voidaan jakaa kustannuspaikkalaskentaan, tulosyksikkölas-

kentaan, tuotekustannuslaskentaan, toimintolaskentaan, kannattavuusanalyysiin sekä 

sisäisiin tilauksiin (Liljaranta 2007, 4). SAPin implementoiva organisaatio voi päättää, 
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mitkä edellä mainituista sisäisen laskennan alamoduuleista se haluaa ottaa käyttöönsä. 

Esimerkiksi Tampereen kaupungin SAP-ratkaisussa on edellä mainituista alamoduuleis-

ta aktivoitu kustannuspaikkalaskenta, tulosyksikkölaskenta, kannattavuusanalyysi ja si-

säiset tilaukset (ks. liite 2). Tässä tutkimuksessa keskitytään SAPin kannattavuusanalyy-

si-toimintoon, jonka avulla kahdessa tämän tutkimuksen empiirisen aineiston hankinta-

kohteena olevassa yksikössä seurataan tulevaisuudessa tuote- ja asiakaskohtaista- tai 

tuotekohtaista kannattavuutta. SAPin kannattavuuslaskenta on hyvin laaja toiminnalli-

suus ja kannattavuuslaskentaa tyydytään tarkastelemaan pintapuolisesti, avaamalla vain 

tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kokonaisuuksia.  

 

SAPin kannattavuusanalyysi (The Controlling Profitability Analysis, CO-PA) on sisäi-

sen laskennan moduuliin kuuluva monidimensionaalinen talouden suunnittelu- ja seu-

rantaväline, joka integroi SAP-järjestelmän eri moduuleista, kuten myynnistä ja jakelus-

ta (Sales and Distribution, SD) ja materiaalihallinnosta (Materials Management, MM) 

tulevan informaation. Liitteestä 2 voi tarkastella SAPin taloudenohjauksen perusele-

menttejä. Liitteessä on kuvattuna muun muassa sisäisen laskennan moduuli, jonka yksi 

osa kannattavuusanalyysi on. Liite osoittaa eri SAPin moduulien yhteyden kannatta-

vuusanalyysin tuottamaan informaatioon. Muun muassa myynnin ja jakelun moduulista 

on yhteys kannattavuusanalyysiin. Tämä yhteys tulee esiin myös kuviossa 10. Yhteys 

merkitsee sitä, että tuote- ja asiakaskohtaiset tuotot ja myyntimäärät siirtyvät kannatta-

vuusanalyysiin myynnin kautta automaattisesti ja reaaliajassa (normaali myyntitilaus-

myynti). Kuten kuvio 10 osoittaa, informaatiota siirtyy CO-PAan myös hankehallinnan 

laskutuksen, eli palvelu- ja projektimyynnin kautta. Hankehallinnan laskutuksesta syn-

tyneet tuote- ja asiakaskohtaiset tuotot ja myyntimäärät siirtyvät CO-PAan purkutoi-

minnallisuuksien kautta kerran kuukaudessa. Purkutoiminnallisuudessa esimerkiksi pro-

jekteille kirjatut kustannukset ja palvelusopimuksille puretut kustannukset siirtyvät kan-

nattavuusanalyysiin. (Liljaranta 2007, 4.) 
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Kuvio 10. Kannattavuusanalyysi (Liljaranta 2007, 4). 

 

SAPin kannattavuusanalyysissä tuottojen ja kustannusten raportointi tapahtuu arvokent-

tien ja ominaisuuksien mukaan. Arvokenttä voi olla esimerkiksi tiliryhmä, kuten henki-

löstökulut tai palvelujen ostot. Ominaisuuksia puolestaan ovat muun muassa asiakas ja 

tuote. (Liljaranta 2007, 15.) Arvokentät ja ominaisuudet määrittävät sen, millainen tuo-

te- tai asiakaskohtainen raportti SAPista saadaan. Esimerkki SAPin tuotekohtaisesta 

kannattavuusraportista on kuvio 11 (s.74). Samaa raporttipohjaa voidaan hyödyntää 

myös asiakaskannattavuuden raportoinnissa. Kuviossa 11 tuotteen kannattavuus on esi-

tetty katelaskennan menetelmää hyödyntäen. SAPin kannattavuusanalyysi-moduulin 

implementoiva yksikkö voi kuitenkin itse määritellä, millaisen raportin SAPista haluaa 

saada, toisin sanoen mitä arvokenttiä ja ominaisuuksia yksikkö haluaa raportilla näky-

vän. Kuviossa 11 on esitetty vain yksi mahdollinen kannattavuuden raporttimuoto. 
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4 KANNATTAVUUS KUNTAORGANISAATION PÄÄTÖK-

SENTEOSSA 

 

 

4.1 Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta  – Case 

Tampereen Tietotekniikkakeskus 

 

4.1.1 SAP Tampereen kaupunkikonsernissa 
 

Tampereen kaupungilla on käytössä SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla 

kaupunki ohjaa talouden prosessejaan keskitetysti. SAP-järjestelmän käyttöönoton mää-

rittelytyö aloitettiin vuonna 2004. Järjestelmän ensimmäiset osakokonaisuudet otettiin 

käyttöön vuoden 2006 alussa. Kyseessä on kehitys-, korvaus- ja teknologiainvestointi. 

Kehittämisen mahdollistamisen lisäksi käyttöönoton myötä on uusittu vanhaksi jääneitä 

järjestelmiä ja saatu teknologia-alusta, joka vastaa kaupungin tuleviin tarpeisiin. Muun 

muassa kaupungin uusi toimintamalli, sen prosessit ja tuotteistaminen edellyttivät tieto-

järjestelmäuudistusta. Toiminnanohjausjärjestelmän suurimpana etuna kaupungilla pide-

tään järjestelmän eri kokonaisuuksien liittymistä toisiinsa ns. integroidun järjestelmän 

ansiosta, jonka myötä kokonaisuuksien hallinta paranee. Kaupungilla onkin tarkoitukse-

na käyttää toiminnanohjausjärjestelmää mahdollisimman monipuolisesti, useissa kau-

pungin toiminnoissa. Tampereen SAP sisältää taloushallinnon, myynnin, hankehallin-

nan, henkilöstöhallinnon ja logistiikan toimintoja. (Tampereen kaupunki 2008b.) 

 

Suurissa ja keskisuurissa organisaatioissa on toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi käy-

tössä tyypillisesti useita kymmeniä muita ohjelmistosovelluksia. Sovellukset toimivat 

erityyppisillä alustoilla ja perustuvat eri teknologioihin. Tällainen heterogeeninen oh-

jelmistorakenne on usein seurausta eri aikoina hankituista ohjelmistoista sekä mahdolli-

sista organisaatioiden yhdistymisistä. (Näreikkö 2004.) Myös Tampereen kaupungilla 

on käytössä useita sovelluksia SAP-toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi. Järjestelmära-

kenne on kuitenkin yksinkertaistunut huomattavasti SAPin käyttöönoton myötä, sillä 

toiminnanohjausjärjestelmä korvaa useita kaupungin vanhoja tietojärjestelmiä. Tampe-
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reen kaupungin tietojärjestelmäverkko ennen SAPin käyttöönottoa on kuvattu liitteessä 

3, ja SAPin käyttöönoton jälkeen liitteessä 4.  

 

Tampereella järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on 

– siirtyä teknisesti nykyaikaisempiin ja laadukkaampiin järjestelmiin 

– järjestelmien integraatio 

– mahdollistaa yhtenäiset tietomallit ja toimintatavat 

– saada taloudellisia hyötyjä 

– asiakaslähtöisempi toimintatapa (Tampereen kaupunki 2005). 

 

Järjestelmien integraatio mahdollistaa sen, että tieto syötetään järjestelmään vain kerran, 

minkä jälkeen tieto on kaikkien hyödynnettävissä. Lisäksi järjestelmä lisää systemaatti-

suutta ja virheettömyyttä. SAP-järjestelmä tarjoaa alustan muun muassa palveluiden ja 

toimintatapojen kehittämiselle ja sen avulla kaupunkikonsernissa pyritään vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin. Yhtenäisten tietomallien ja toimintatapojen avulla pyritään 

hyödyntämään myös yritysmaailman parhaita käytäntöjä. SAP-järjestelmä tuo myös ta-

loudellisia hyötyjä, sillä järjestelmän avulla laskentainformaatiota voidaan käyttää no-

peammin päätöksenteon ja ohjauksen tukena. Tehokkaampi toimintatapa mahdollistaa 

myös kustannustehokkaammat prosessit. (Tampereen kaupunki 2005.) 

 

Suuren kokonaisuuden, kuten SAPin, käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Ensin otetaan 

käyttöön järjestelmän perustoiminnallisuus, jonka päälle rakennetaan lisää toimintoja 

vaiheittain. Joissakin yksiköissä käyttöönotettava kannattavuusanalyysi on esimerkki 

tällaisesta lisätoiminnosta, joka otetaan järjestelmässä käyttöön vasta perustoiminnalli-

suuden jälkeen. Järjestelmän lisäosien ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto vaatii 

paljon työtä ja aikaa, jota kuluu muun muassa ennen varsinaista käyttöönottoa olevassa 

testausvaiheessa. Järjestelmän testaamisen avulla pyritään löytämään mahdollisimman 

suuri osa toiminnallisuudessa olevista virheistä, joita testauksen yhteydessä on mahdol-

lista korjata. Testaus mahdollistaa myös järjestelmän käytön opettelua, ennen todellisen 

hyödyntämisen aloittamista. 
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4.1.2 Tampereen Tietotekniikkakeskus 
 

Tampereen Tietotekniikkakeskus on Tampereen kaupungin omistama, vuonna 2004 pe-

rustettu kunnallinen liikelaitos. Kunnallisesta liikelaitoksesta ja sen tehtävistä on säädet-

ty kuntalain (365/1995) 87 a §:ssä. Pykälän mukaan kunta tai kuntayhtymä voi perustaa 

kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan 

hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitostamisen tarkoituksena on lisätä tuloksellisuutta 

yksikköjen toiminnassa (Kiviniemi ym. 1994, 68).   

 

Tampereen Tietotekniikkakeskus tuottaa asiakkailleen ICT (Information and Com-

munication Technology) -palveluita. Tietotekniikkakeskuksen asiakkaita ovat muun 

muassa muut Tampereen kaupungin toimintayksiköt. Suurin ulkoinen asiakas on Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tietotekniikkakeskuksen asiakkaat pyrkivät 

tehostamaan toimintaansa Tietotekniikkakeskuksen tuottamien seudullisen yhteistyön ja 

sähköisten palveluiden avulla (Tampereen kaupunki 2007a, 167). Tietotekniikkakeskus 

itse toimii entistä enemmän kilpaillussa toimintaympäristössä ja kehittää jatkuvasti 

osaamistaan ja toimintaprosessejaan (Tampereen kaupunki 2008a, 167). Tietotekniikka-

keskuksen taloudellisena arvona on olla tehokas, mikä edellyttää tarkkaa seurantaa ja 

tietoa tuotoista, kustannuksista sekä kannattavuudesta päätöksenteon tueksi (Fröberg 

2007, 3).  

 

Tietotekniikkakeskuksen toiminta on jaettu yksiköihin. Tulosyksiköt ovat infrapalvelut, 

käyttöpalvelut, sovelluspalvelut ja tietoturvapalvelut. Näitä toimintoja tukevia yksiköitä 

ovat liiketoiminnan kehitys, asiakaspalvelut ja hallintopalvelut. Jokaisella tulosyksiköllä 

on sen toiminnasta vastaava päällikkö; yksikön päällikkö. Infrapalvelut -yksikköä johtaa 

tietoliikennepäällikkö, käyttöpalvelut -yksikköä atk-tuotantopäällikkö, sovelluspalvelut 

-yksikköä suunnittelupäällikkö, tietoturvapalvelut -yksikköä tietoturvapäällikkö, liike-

toiminnan kehitys -yksikköä kehityspäällikkö, asiakaspalvelut -yksikköä asiakaspalve-

lupäällikkö ja hallintopalvelut -yksikköä hallintopäällikkö. Koko liikelaitosta johtaa 

toimitusjohtaja. Yksikön päällikön tehtävänä on vastata muun muassa yksikön toimin-

nan kannattavuudesta. (Pessi 2008.) Liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä puolestaan on 

koko liikelaitoksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden valvonta. 
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Kunnan liikelaitoksen tunnuspiirteitä ovat kannattavuusperusteinen liiketoiminta, kun-

nan muita toimintayksikköjä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa sekä erilliskir-

janpito ja tilinpäätös. Kunnan liiketoiminta on toimintaa, joka rahoitetaan kokonaan tai 

pääosin tavaroiden ja palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. (Suomen Kuntaliitto 2004, 

5.) Antero Mäkelän mukaan liiketoiminnan perusajatuksena niin yksityisellä kuin julki-

sella sektorilla on tuottaa markkinoille erilaisia tavaroita, palveluita ja ideoita kannatta-

vasti tai ainakin omakustannusperusteisesti liiketoimintaa harjoittavan organisaation 

toiminta-ajatuksen pohjalta (Mäkelä 1996). Liikelaitoksissa toiminta pyritään järjestä-

mään mahdollisimman joustavaksi nopeuttamalla päätöksentekoa, ohjaamalla laitoksen 

toimintaa tulostavoitteilla sekä lisäämällä laitoksen vastuuta operatiivisesta toiminnasta 

ja toiminnan rahoituksesta (Jalkanen ym. 1996, 20). Liikelaitokselle on delegoitava pää-

tösvaltaa siten, että laitoksen johtokunta ja toimihenkilöt tekevät operatiiviset päätökset 

toiminnasta (Paloposki 2002). 

 

Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan tuotot syntyvät suoritteiden eli tavaroiden tai pal-

veluiden myynnistä. Tuotot voidaan laskea esimerkiksi tuote- tai palvelukohtaisesti. 

Usein tuottoja seurataan myös asiakaskohtaisesti. Näin saadaan tietoa siitä, mistä eri 

lähteistä tuotot muodostuvat. Kustannuksia puolestaan syntyy tuotannontekijöiden käy-

töstä. Tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi raaka-aineet, henkilökustannukset sekä vuok-

rat. Myös kustannuksia seurataan usein sekä tuote- että asiakaskohtaisesti. Oman tulora-

hoituksen perusteella kunnan liikelaitos joutuu tehostamaan toimintaansa sekä pyrki-

mään taloudellisesti kannattavaan toimintaan. (Rasinmäki 1997, 325–326.) 

 

Julkisella sektorilla tuotteen hinnan tulee olla kohtuullisessa suhteessa syntyneisiin kus-

tannuksiin siten, ettei hinnan ja kustannusten välillä ole huomattavaa eroa (kustannus-

vastaavuus) (Myllyntaus 2001, 10). Muun muassa Tampereen liikelaitosten johtosään-

nössä on määritelty, että kaupungin sisäisillä liikelaitoksilla tuotteiden hinnoittelu tapah-

tuu kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Näin sisäinen hinnoit-

telu pystytään pitämään kokonaisuuden kannalta kohdallaan. (Tampereen kaupunginval-

tuusto 2006.) Hinnoittelun kustannusvastaavuuden tarkoituksena on estää liian suuren 

ylijäämän muodostuminen. Kohtuullinen hinnoittelu turvaa riittävän tulorahoituksen 

kunnan liiketoimintaan sijoittamalle pääomalle ja mahdollisuuden tehdä tilikauden tu-

loksesta varauksia esimerkiksi investointihankkeeseen. (Myllyntaus 2001, 10.)  
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4.1.3 Käyttöönotto 
 

SAP on otettu Tampereen Tietotekniikkakeskuksessa käyttöön vuoden 2006 alusta. Nyt 

Tietotekniikkakeskus (TIO) on laajentamassa SAPin toiminnallisuuksia ja ottamassa 

käyttöönsä SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan. Tietotekniikkakes-

kuksessa on valmisteilla määrittelykuvausdokumentti, jonka perusteella SAPiin luodaan 

TIO:n toiveiden mukainen tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuusseurannan mahdollis-

tava raportointijärjestelmä. Määrittelyvaiheessa kuvataan organisaation tuote- ja asia-

kaskohtaiseen kannattavuuslaskentaan liittyvät toiveet ja tavoitteet, sekä muodostetaan 

toiminnanohjausjärjestelmän prosessien ja rakenteiden yksityiskohtainen kuvaus. 

 

Tietotekniikkakeskuksessa halutaan ottaa käyttöön tuote- ja asiakaskohtainen kannatta-

vuuslaskenta, koska sitä voidaan käyttää muun muassa hinnoittelun perustana. Tietotek-

niikkakeskuksella on jonkun verran ulkopuolista myyntiä, toisin sanoen Tietotekniikka-

keskus ei myy palveluita ainoastaan kaupungin sisäisille yksiköille, vaan myös kaupun-

kikonsernin ulkopuolisille organisaatioille. Tästä johtuen tuotteiden hinnoittelun pitää 

haastateltavien mukaan olla kilpailukykyistä. Kannattavuuslaskennan avulla voidaan 

haastateltavien mukaan tuoda myös kustannuksia läpinäkyviksi ja näin lisätä ymmärrys-

tä tuotteiden kustannusrakenteesta. Tietotekniikkakeskuksessa koetaan, että koska orga-

nisaatio toimii liikelaitoksena, sen pitää olla valmistautunut myös tulevaisuuden muka-

naan tuomiin muutoksiin, joiden seurauksena markkinoilla saatetaan toimia nykyistä 

enemmän. Haastateltavat totesivat, että tällöin perusasioiden, kuten kannattavuusseu-

rannan tulee olla kunnossa. 

 

Kannattavuuslaskentaa on Tietotekniikkakeskuksessa seurattu myös ennen SAPin toi-

minnallisuuden käyttöönottoa, jolloin kustannuksia ja kannattavuutta on seurattu kus-

tannuspaikka- ja tulosyksikkötasolla. Kannattavuusseurantaa on tehty Excel-

taulukkolaskentaohjelmistoa apuna käyttäen. Tarvittaessa yksiköt ovat itse laatineet eri-

laisia kustannuslaskelmia mm. hinnoittelun tueksi. Tällöin tieto on perustunut omiin 

laskelmiin, kun SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönoton 

myötä liikelaitoksessa saadaan järjestelmän tuottamaa informaatiota. Tiedon oikeelli-

suus on haastateltavien mukaan SAPissa varmempaa, kun tieto ei perustu siihen, että 

sitä syötetään käsin. Uusi toiminnallisuus koetaankin organisaatiossa erittäin hyödylli-

seksi, sillä SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönoton myötä 
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kannattavuusinformaatiota on saatavilla jatkuvasti, kun Exceliä apuna käytettäessä tieto 

täytyy kerätä ja tuottaa itse. SAPissa informaatio on myös useamman henkilön saatavil-

la, kun Excel-taulukot saattavat olla vain yhdellä henkilöllä.  

 

SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönoton alussa vertailua 

tehdään sekä Exceliä että SAPia, molempia hyväksikäyttäen. Eräs haastateltava totesi 

SAPin ja Excelin käytöstä, että ”ainakin aluksi tehdään vertailua ja katotaan miten lä-

hellä toisiaan ne on”. Suunnitelmissa kuitenkin on, että kun SAPin kannattavuuslasken-

ta vakiintuu ja se saadaan muokattua toivotunlaiseksi, Excel-laskelmista voidaan luopua. 

 

Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönotto lisää Tietotekniikkakes-

kuksessa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta. SAPin toiminnallisuuden käyt-

töönoton myötä kannattavuuslaskentainformaatiota tullaan seuraamaan ja käyttämään 

hyödyksi enemmän kuin aiemmin. Kuten eräs haastateltava kannattavuusinformaatiosta 

totesi: ”SAPin myötä se tulee osaksi jatkuvaa raportointia.”  

 

TIO:ssa tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuden implementoinnin taustalla on kiin-

nostus toiminnan kehittämiseen, sekä liiketoiminta-ajattelun sisäistäminen. Edellä mai-

nitut seikat eivät kuitenkaan yksistään riitä, sillä tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuu-

den käyttöönotto edellyttää, että organisaatiossa tiedetään keitä ovat asiakkaat ja mitä 

ovat myytävät tuotteet. Haastateltavat totesivat, että hyvä pohjatyö, jonka päälle tuote- 

ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa on luotu, on ollut jo valmiina. Muun muassa 

palvelujen tuotteistaminen on TIO:ssa tehty jo vuonna 2005, joten pohja SAPin kannat-

tavuuslaskennan käyttöönotolle on ollut valmiina.  

 

SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan käyttöönotto on haastateltavien 

mukaan edennyt hyvin. Aivan käyttöönoton suunnittelun alkuvaihe koettiin organisaati-

ossa hieman haasteelliseksi, koska vastaavanlaisista projekteista ei ollut aiempaa koke-

musta. Tietotekniikkakeskuksessa käyttöönoton ja määrittelyjen tekemisen on kuitenkin 

tiedetty vievän aikaa ja olevan pitkä prosessi, eikä nopeita tuloksia ole missään vaihees-

sa odotettu saatavan.  



  

  

  

 65 

4.1.4 Raportointi 

 

Tietotekniikkakeskuksessa on kolmiportainen tuotehierarkia. Hierarkian ylin taso on 

tuoteluokat, jotka jakautuvat tuoteryhmiin, jotka puolestaan sisältävät varsinaiset tuot-

teet. Tietotekniikkakeskuksessa halutaan, että tuotteen kannattavuustietoja on mahdol-

lista tarkastella SAPin raportilta sekä tuote- että tuoteryhmätasolla. Tuoteryhmän kan-

nattavuus kostuu ryhmään kuuluvien tuotteiden kannattavuuksien summana. Alla on 

esimerkki käyttöpalvelut -tuoteluokasta, tuoteluokkaan kuuluvasta sähköpostipalvelut -

tuoteryhmästä sekä tuoteryhmään kuuluvista tuotteista.  

 

Käyttöpalvelut 

  Sähköpostipalvelut          

Sähköpostilaatikko 

Sähköpostilaatikon lisälevytila 

Yleispalvelinpalvelu 

Kotihakemiston lisälevytila 

Mobiilisähköposti 

 

Tietotekniikkakeskus tulee saamaan SAPista tuloslaskelmamuotoisen sekä tuote- että 

asiakaskohtaisen kannattavuusraportin, josta Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehty 

hahmotelma on esitetty liitteessä 5. Taloushallinnon controller on Tietotekniikkakes-

kuksessa päävastuussa tuote- ja asiakaskannattavuuden raportoinnissa. Kannattavuudes-

ta raportoidaan johtoryhmälle ja johtokunnalle osana normaalia talousraportointia. Li-

säksi kannattavuudesta raportoidaan palveluvastaaville. TIO:n tuotteistetuilla palvelu-

kokonaisuuksilla on palveluvastaavat. Palveluvastaavia on yhteensä 18. Haastateltavien 

mukaan palveluvastaavat tuntevat parhaiten vastaamansa palvelukokonaisuuden ja ovat 

siksi tärkeässä roolissa kannattavuusinformaatiota hyödynnettäessä. Kannattavuudesta 

raportoidaan myös asiakasvastaaville. Asiakasvastaavia on Tietotekniikkakeskuksessa 

10. He vastaavat sopimusneuvotteluista, asiakkaiden laskutuksesta sekä asiakassuhteista 

ylipäänsä, ja ovat olennaisessa asemassa asiakaskannattavuusinformaation hyödyntäjinä. 

Yksiköihin sekä palvelu- ja asiakasvastaaville annetaan tulevaisuudessa myös koulutus-

ta, jotta he pystyvät itse seuraamaan tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa, 

ottamaan raportteja järjestelmästä sekä hyödyntämään saatua informaatiota. Tavoitteena 
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haastateltavien mukaan on, että kannattavuusinformaatio ei jää pelkästään hallintoon, 

vaan että informaatio palvelisi laajemmin myös sitä tahoa, jossa palvelut konkreettisesti 

tuotetaan. 

 

Kannattavuusseurannan nähdään olevan pitkäjänteistä työtä, jota ei esimerkiksi kvartaa-

leissa tulla seuraamaan. Asiakas- ja tuotekohtaista kannattavuutta tullaan TIO:ssa tar-

kastelemaan noin vuoden aikajaksolla. Vuoden aikaväli on haastateltavien mukaan hyvä, 

koska liikelaitoksella on paljon suuria menoeriä, jotka saattaisivat lyhyemmällä aikavä-

lillä tarkasteltuna vääristää kannattavuuslukuja. Tiedon luotettavuudesta johtuen kannat-

tavuuden tarkastelu on siis järkevää tehdä vuoden välein. SAPin tuote- ja asiakaskohtai-

silta raporteilta tullaan saamaan kuitenkin monenlaista informaatiota, kuten tietoa myy-

dyistä määristä, jota voidaan tarvita lyhyemmälläkin aikavälillä. Varsinaiset kannatta-

vuusinformaation perusteella tehdyt päätökset vaativat haastateltavien mukaan kuiten-

kin pidemmän tarkastelujakson. ”Kyllä se varmaan se vuosi on, mistä jotain johtopää-

töksiä voidaan tehdä.” Tietotekniikkakeskuksessa luotetaan siihen, että tuleva raportti 

on helposti hyödynnettävissä ja ymmärrettävissä. Raporttien hyödynnettävyydestä ja 

ymmärrettävyydestä huolehditaan, ja se varmistetaan antamalla informaation hyödyntä-

jille koulutusta.  

 

4.1.5 Hyödyntäminen 
 

Tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentainformaatiota ja sen hyödyntämistä pi-

detään Tietotekniikkakeskuksessa erittäin tärkeänä. Koska TIO:lla on varsin laaja palve-

lutarjonta, kannattavuuslaskentainformaation hyödyntäminen riippuu paljon siitä, mistä 

tuotteesta tai palvelusta on kyse. Tietotekniikkapalveluiden keskeinen piirre on tuottei-

den kerroksellisuus. Tiettyä tuotetta voidaan myydä sekä itsenäisesti että osana toista 

tietotekniikkapalvelua. Yksittäinen tuote voi olla kannattamaton, mutta välttämätön osa 

toista tuotetta tai tiettyä tuoteryhmää. Tällöin tuotteen tuottamista ei ole mahdollista lo-

pettaa, kannattamattomuudesta huolimatta. Yksittäisen tuotteen kannattavuusseurannan 

lisäksi Tietotekniikkakeskuksessa seurataan tuoteryhmäkannattavuutta. Tuoteryhmän 

kannattavuuden seuranta on haastateltavien mukaan tärkeää, sillä vaikka tuoteryhmään 

kuuluva tuote on kannattamaton, voi tuoteryhmä olla kannattava, ja tuotteen säilyttämi-

nen näin perusteltua.  
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Kuten jo aiemmin on todettu, tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuusinformaatiota hyö-

dynnetään myös hinnoittelun tukena. Haastateltavat totesivat, että tuotekannattavuuden 

ollessa korkea, informaation perusteella on mahdollista tehdä tuotteen hinnan laskua 

koskeva päätös, koska toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Tuotteen kan-

nattavuuden ollessa puolestaan alhainen, kannattavuutta voidaan parantaa tuotteen hin-

taa nostamalla. Hinnan korottaminen on haastateltavien mukaan kuitenkin oltava perus-

teltavissa ja osoitettavissa tarpeelliseksi. Eräs haastateltava totesikin, että ”hinnan korot-

tamiseen vaikuttaa muutkin asiat, kuin se, että tuotetta pyritään tekemään kannattavam-

maksi”. Jossain tapauksessa saattaa olla mielekkäämpää harkita tuotteen ostamista toi-

selta palveluntarjoajalta, kuin nostaa tuotteen hintaa vain, jotta tuote saadaan kannatta-

vaksi. Hintoja on kuitenkin mahdollista muuttaa vastaamaan paremmin kustannusteki-

jöitä.  

 

Kannattavuuslaskenta voi haastateltavien mukaan auttaa, kun mietitään, onko jostakin 

palvelusta perusteltua luopua. Esimerkiksi Tietotekniikkakeskuksen tulostuspalvelut 

lakkautetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Myös Tietotekniikkakeskuksen aikai-

semmin tarjoama painatuspalvelu on siirretty pois käytöstä vuoden 2005 aikana. Tam-

pereen kaupunginvaltuuston päätöksen (12.1.2005) perustelujen mukaan painatuspalve-

lun lakkauttaminen perustui pitkälti kannattavuuslaskelmiin. Tehtyjen kannattavuuslas-

kelmien mukaan Tietotekniikkakeskuksen omakustannuspohjaiset hinnat olivat selvästi 

sovellettuja palveluhintoja korkeammat ja kaupungin sisäisten painatuspalvelujen hinto-

ja olisi tullut korottaa noin 30 prosentilla, jotta niiden tuottaminen olisi ollut kannatta-

vaa. Kannattavuusselvityksissä havaittiin, että painatuskeskus on yksikkönä liian pieni 

toimiakseen kannattavasti ja kilpailukykyisesti, ja samat palvelut voidaan ostaa yksityi-

siltä markkinoilta omakustannushintoja edullisemmin. Näin ollen päädyttiin toimintojen 

ulkoistamiseen. Haastateltavien mukaan tulevaisuudessa tämän tyyppisten päätösten 

tukena voidaan hyödyntää SAP-järjestelmästä saatavaa tuotekannattavuuslaskentaa.  

 

Myös asiakaskannattavuuslaskelmia hyödynnetään hinnoittelussa ja palvelun tarjontaan 

liittyvissä päätöksissä. Asiakaskohtaista kannattavuutta hyödynnetään muun muassa sil-

loin, kun asiakkaalle hinnoitellaan palvelua. Eräs haastateltava totesi, että asiakaskan-

nattavuuslaskelmat kertovat lisäksi, ”kannattaako meidän myydä jotain palvelua, jonka 

tuottaminen on hirveen työlästä, pientä määrää jonnekin”. Asiakaskohtaisen kannatta-

vuusinformaation hyödyntäminen ei haastateltavien mukaan kuitenkaan ole näin yksin-
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kertaista. Tietotekniikkakeskuksella on nimittäin velvollisuus tuottaa tietyt palvelut kau-

pungin sisäisille organisaatioille niiden kannattavuudesta riippumatta. Haastateltavat 

eivät näe asiakaskannattavuusinformaatiosta olevan juurikaan hyötyä konsernin sisäi-

sessä myynnissä, vaan merkitys konkretisoituu ulkoisten asiakkaiden kohdalla. Tieto-

tekniikkakeskuksella on kaupungin sisäisten asiakkaiden lisäksi myös ulkoisia asiakkai-

ta, joten organisaatio on mukana ulkoisissa kilpailutuksissa. Tästä johtuen Tietotekniik-

kakeskuksen tarjoamien tuotteiden hintojen tulee olla kilpailukykyisiä ja vertailtavissa 

muihin palveluntarjoajiin. 

 

Tuotekannattavuuslaskelmia käytetään Tietotekniikkakeskuksessa apuna myös tuote-

portfoliota suunniteltaessa. Tuoteportfoliolla tarkoitetaan organisaation myymien tuot-

teiden kokonaisuutta, eli tuotevalikoimaa. Haastateltavien mukaan kannattavuuslasken-

taa hyödynnetään, kun mietitään tuoteportfolion tuotteita. Eräs haastateltava totesi, et-

tä ”tuotekannattavuus tietenkin sinälläänkin kiinnostaa ja auttaa esimerkiksi resursointi-

päätöksissä”. Kannattavuusinformaatio auttaa organisaation voimavarojen suuntaamista 

koskevassa päätöksenteossa ja tuo esille miten paljon tuote vaatii esimerkiksi henkilös-

tövoimavaroja. Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta vahvistaa haastatel-

tavien mukaan myös liiketoimintaosaamista, jonka yksikössä nähdään olevan tulevai-

suudessa entistä tärkeämpää.  

 

Tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa voidaan haastateltavien mukaan hyö-

dyntää laskentatoimen tehtävien eri vaiheissa. Kannattavuuslaskennalla on Tietotek-

niikkakeskuksessa vahva rooli toiminnan suunnittelussa ja sitä kautta myös talouden 

suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa kannattavuuslaskentaa hyödynnetään esimerkiksi 

silloin, kun suunnitellaan voimavarojen kohdentamista. Tulosyksiköiden päälliköt tuo-

tannon johtajina ovat suunnitteluvaiheessa suurimmassa roolissa kannattavuusinformaa-

tion hyödyntäjinä, koska esimerkiksi resursointia suunniteltaessa, huomioon tulee ottaa 

tuotteen koko tuotantoprosessi. Itse palvelun tuotantoprosessiin vaikuttamalla pystytään 

haastateltavien mukaan vaikuttamaan positiivisesti myös asiakas- ja tuotekohtaiseen 

kannattavuuteen. Päätöksentekovaiheessa kannattavuuslaskenta konkretisoituu päätök-

senteon apuvälineenä, jolloin tehdään varsinaiset päätökset muun muassa voimavarojen 

kohdentamisesta sekä tuotteiden hinnoittelusta. Päätöksentekovaiheessa tuote- ja asia-

kaskohtaisen kannattavuusinformaation keskeisin tehtävä on haastateltavien mukaan 

auttaa organisaation johtoa toimintaa koskevissa päätöksissä. Toimitusjohtaja on liike-
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laitoksessa viranhaltija, joka tekee liikelaitosta koskevat viralliset päätökset. Päätöksiä 

tehdään kuitenkin myös muissa toimielimissä ja haastateltavat totesivat, että esimerkiksi 

tuotteiden hinnoittelua koskevat päätökset tehdään johtoryhmässä. Seurantavaiheessa 

tulosyksiköiden päälliköiden rooli kannattavuuslaskentainformaation hyödyntäjinä nou-

see jälleen vahvasti esille. Lisäksi palvelu- ja asiakasvastaavat hyödyntävät informaatio-

ta erityisesti seurantavaiheessa. Hallintopalveluissa seurantavastuu on controllerilla, jo-

ka haastateltavien mukaan toimii eräänlaisena kannattavuusinformaation yhteenkoko-

ajana koko liikelaitoksen osalta.  

 

Haastateltavien mukaan tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan avulla pysty-

tään edistämään myös organisaation tuloksellisuuspyrkimystä. Haastateltavat totesivat, 

että Tietotekniikkakeskus on liikelaitos, joka maksaa omistajalleen, eli kaupungille kor-

vausta peruspääomastaan. Liikelaitoksella on lisäksi tulostavoite. Edellä mainittuihin 

tuloksellisuutta mittaaviin tekijöihin pyritään organisaatiossa kannattavuuslaskennan 

avulla vastaamaan niin, että organisaation kustannuksia tehdään läpinäkyviksi ja toimin-

taa tehostetaan. Kannattavuusseurannalla pystytään haastateltavien mukaan vaikutta-

maan myös vaikuttavuuteen, sillä kannattavuusseurannan avulla voidaan edesauttaa ta-

voitteiden saavuttamista ja palvelun laadun paranemista.  

 

Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan hyödyntämisen myötä kustannuksia 

toivotaan saatavan läpinäkyvämmiksi. Haastateltavien mukaan SAP-järjestelmä on saa-

tava toimimaan niin, että kannattavuuslaskennasta saatavat hyödyt ovat siitä aiheutuvia 

kustannuksia suuremmat. Haastateltavien mukaan prosessin aikana tehdään vertailua 

myös vanhoihin tiedostoihin ja näin saadaan tietoa muun muassa informaation luotetta-

vuudesta. Toiveena Tietotekniikkakeskuksessa on, että järjestelmän hyödyntäminen ei 

olisi kovin työlästä.  

 

Haastateltavat näkevät kannattavuusinformaation hyödyntämiselle myös rajoitteita. 

Muun muassa toiminnan julkisuuden koetaan vaikuttavan informaation hyödynnettä-

vyyteen. Rajoitteeksi koetaan esimerkiksi se, että tiettyjä palveluita on tuotettava kau-

pungin sisällä, huolimatta siitä ovatko tuotteet tai asiakkaat kannattavia vai eivät. Julki-

sen sektorin organisaatiossa kannattavuusinformaation pohjalta ei voida tehdä saman-

tyyppisiä päätöksiä esimerkiksi tuotteen tuottamisen lopettamisen suhteen tai tietyn 

tuotteen tarjoamisen lopettamisesta asiakkaalle, kuin yksityisellä sektorilla. Haastatelta-
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vat korostivat myös synergiaetujen huomioonottamista kannattavuuslaskelmien ohella. 

Päätöksiä ei voida julkisella sektorilla tehdä pelkkien kannattavuuslukujen perusteella, 

vaan huomioon on otettava toiminnan kokonaiskuva.  

 

Haastateltavat korostivat, että tuote- ja asiakaskohtaisesta kannattavuuslaskennasta pu-

huttaessa kyse on vielä odotuksista, ja varsinaiset hyödyt ja mahdolliset ongelmat konk-

retisoituvat vasta tulevaisuudessa. Kun järjestelmää ei todellisuudessa vielä ole päästy 

käyttämään, on ilmassa useita kysymyksiä. Tavoitteena organisaatiossa on kuitenkin 

sellaisen järjestelmän luominen, joka tuottaa luotettavaa tietoa ja jonka tuottamaan in-

formaatioon voidaan päätöksiä tehtäessä nojata. SAP-järjestelmän kehittämisen myötä 

Tietotekniikkakeskuksessa ollaan avoimia myös kannattavuuslaskennan lisäkehittämi-

selle. Nyt liikelaitos haluaa kuitenkin keskittyä tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuus-

laskennan käyttöönottoon ja testaamiseen, ja vasta siitä saatujen kokemusten jälkeen 

pohtia kannattavuuslaskentaan liittyviä lisämahdollisuuksia. Organisaatiossa toivotaan 

ja luotetaan, että järjestelmästä saadaan se informaatio, mitä tarvitaan. Kannattavuuslas-

kennan käyttöönoton ja hyötyjen konkretisoitumisen tiedetään olevan pitkä prosessi. 

Odotukset ovat kuitenkin korkealla ja tuote- sekä asiakaskohtaisen kannattavuuslasken-

nan odotetaan tuovan huomattavaa lisäarvoa päätöksenteon tueksi, ja se nähdään tärke-

äksi työkaluksi organisaation johtamisessa. 

 

4.2 Tuotekohtainen kannattavuuslaskenta – Case Tamp ereen 

kaupungin päivähoito 

 

4.2.1 Tampereen kaupungin päivähoito 
 

Tampereen kaupungin päivähoito on osa kaupungin tarjoamia hyvinvointipalveluja. 

Hyvinvointipalveluiden tuotannon muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivis-

tyspalvelut. Päivähoito kuuluu sivistyspalveluihin, joka jakautuu kolmeen johtokunnan 

alaiseen tuotantoalueeseen. Tuotantoalueet ovat päivähoito ja perusopetus, toisen asteen 

koulutus, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. 
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Tampereella on 82 kunnallista päiväkotia. Päiväkotihoitoa järjestetään Tampereella 

myös ostopalvelutoimintana seitsemässä päiväkodissa. Lisäksi kaupungissa on yksityi-

siä päiväkoteja. Päivähoitoa johtaa päivähoidon johtaja. Päivähoidon palvelutoiminta 

keskitettiin elokuussa 2005 viidelle alueelle, joita johtavat aluejohtajat. Aluejohtajat 

ovat päiväkotien johtajia, jotka toimivat aluejohtajina oman työnsä ohessa. Palvelualu-

eet ovat koillinen alue, kaakkoinen alue, keskustan alue, läntinen alue sekä eteläinen 

alue. Palvelualueet jakautuvat lisäksi tiimeihin. Esimerkiksi keskustan alueella sijaitsee 

kolme tulostiimiä (Pyynikki, Tammela ja Kauppi), joihin päiväkodit sijoittuvat sijaintin-

sa mukaan.  

 

Tampereen kaupungin päivähoito vastaa päivähoitolain mukaisten päivähoitopalvelujen 

järjestämisestä ja osaltaan perusopetuslain mukaisen esiopetuksen toteuttamisesta 

(Tampereen kaupunki 2007b). Päivähoidon tuotantoyksikkö jakaantuu seuraaviin kol-

meen tuoteryhmään:  

– päiväkotihoito  

– perhepäivähoito  

– leikkitoiminta. 

 

Päivähoidon tuoteryhmiä ja niihin kuuluvia tuotteita voi tarkastella taulukosta 1. Kaik-

kia taulukossa olevia tuotteita ei kuitenkaan kaikissa tiimeissä saati päiväkodeissa ole 

tarjolla, vaan tuotteiden tarjonta vaihtelee tiimeittäin niin, että esimerkiksi leikkitoimin-

taa, iltahoitoa ja vuorohoitoa ei ole tarjolla jokaisessa tiimissä. 

 

Taulukko 1. Päivähoidon tuoteryhmät ja tuotteet. 

 

 

 

 

 

 

Tuoteryhmä Tuote 

Päiväkotihoito Alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 
Yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 
Osapäivähoito  
Iltahoito 
Vuorohoito 
Erityispäivähoito 
Esiopetus 
Tuettu esiopetus 

Perhepäivähoito Perhepäivähoito 

Leikkitoiminta Leikkitoiminta 
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4.2.2 Käyttöönotto  

 

Kuten jo aiemmin on todettu, SAP on otettu käyttöön Tampereen kaupungilla portaittain, 

eikä järjestelmä tullut välittömästi samantasoisena käyttöön kaikissa yksiköissä. Päivä-

hoidossa SAPin testausta on suoritettu jo ennen vuotta 2006, mutta laajemmin SAP on 

otettu käyttöön vuoden 2006 alusta. SAPin toiminnallisuuksien laajetessa, päivähoidos-

sa ollaan kiinnostuneita seuraamaan tuotekannattavuutta SAP-järjestelmän avulla. Päi-

vähoidossa ei ole seurattu kannattavuutta ennen SAPin toiminnallisuuden käyttöönottoa. 

Päivähoito on Tietotekniikkakeskuksen ohella ensimmäisiä yksiköitä Tampereen kau-

pungilla, joka on ottamassa käyttöönsä SAPin tuotekannattavuuslaskennan. Haastatelta-

va totesikin, että päivähoidossa ollaan aktiivisia ja motivoituneita kehittämään toimintaa 

ja taloudenseurantaa. Tuotekannattavuuslaskennan mahdollistaa lisäksi se, että päivä-

hoidolla on suhteellisen selkeät tuotteet, joille pystytään määrittelemään hinta. Päivä-

hoidossa ollaan vuodeksi 2009 saattamassa tuotekannattavuuslaskentaa sille tasolle, 

millä sen halutaan tulevaisuudessa olevan. 

 

Tuotekannattavuuslaskentaan liittyy olennaisena tekijänä palvelujen tuotteistaminen. 

Tampereen päivähoidossa tuotteistus on toteutettu kahdesti. Ensin vuosina 1995–1997 

tuotteistettiin päiväkodit; vuoden 2001 tuotteistus puolestaan koski koko päivähoitoa 

(Salmelin & Komonen 2004, 21). Vuoden 2001 tuotteistus toteutettiin päivähoidossa 

toimintolaskennalla ja määrittelemällä eri tuotteille kohdistuvat kustannukset. Tuottei-

den hintaa ja kustannuksia on päivähoidossa seurattu jo vuodesta 1995 lähtien. Tulojen 

kertyminen toteutuneiden hoitopäivien mukaan on alkanut kuitenkin vasta vuonna 2005, 

tilaaja-tuottajamallin pilotoinnin myötä. Tuotteistus perustuu koko henkilökunnan vii-

kon mittaiseen työajan seurantaan, jonka aikana työntekijät seurasivat ja merkitsivät 

työaikansa kohdentumista toiminnoittain ja tuotteittain (Salmelin & Komonen 2004, 

22). Työajan seurannan tulokset määrittelivät eri toiminnoille ja tuotteille kohdistuvat 

kustannukset. Tuotekohtaiset kustannukset kuvaavat hyvin tuotteiden välisiä hintaeroja. 

Tuotteista kalleimpia ovat ne, jotka vaativat enemmän henkilöstöresursseja hoidettavaa 

lapsimäärää kohden, esimerkiksi alle 3-vuotiaiden kokopäivähoito. 

 

Päivähoidon tuotekannattavuusmallissa kustannuksia vyörytetään kannattavuuslasken-

taan ekvivalenssilaskentaa hyödyntäen. Hoitopaikkaan kohdistuvien kustannusten seu-
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rannan tueksi on määritelty kertoimet. Ekvivalenssilaskennassa toisistaan vähän poik-

keavia tuotteita verrataan perusyksikön kautta määriteltyjen ekvivalenssikertoimien 

avulla. Päivähoidossa hoitopaikan perusyksikkö on yli 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoi-

topaikka päiväkodissa (kerroin 1), johon muiden tuotteiden aiheuttamia kustannuksia 

verrataan. Kertoimien avulla kustannukset saadaan kohdistettua päivähoidon eri tuotteil-

le. SAP-järjestelmään toteutetun kustannusten vyörytysmallin avulla saadaan raportoi-

tua tuotteen tuotot ja kustannukset. Lisäksi toteutettu kustannuslaskenta saadaan lä-

pinäkyväksi. 

 

Tilaaja-tuottajamalli on muuttanut päivähoidon talouden seurantaa kannattavuuslasken-

taa palvelevaan suuntaan. Tilaaja-tuottajamallissa päivähoitopalvelujen tuotantosopimus 

määräytyy siten, että sopimuksessa määritellään tilaajan ostamien hoitopaikkojen määrä 

ja hinta. Päivähoidolla ei vielä vuoden alussa ole tuloja, sillä budjetissa määräraha anne-

taan vain tilaajalle. Menot alkavat sitä vastoin kertyä normaalisti, heti vuoden alusta läh-

tien. Tilaajalta saadaan tuloja ainoastaan tuottamalla hoitopäiviä. Haastateltava totesi, 

että ”ennen vanhaan ajateltiin, että jes tammikuu koittaa, paljonko meillä on rahaa tuh-

lattavana tänä vuonna. Nyt kun vuoden alussa on nolla euroa, ajatellaan, että päiväkodit 

ovet auki – pitää alkaa hankkia sitä rahaa.” 

 

Tuloja päivähoidossa saadaan tuottamalla hoitopäiviä eli tuotteita, joilla kaikilla on oma 

hinta. Hoitopaikkojen hinnat vaihtelevat päivähoitopalvelujen laajuudesta ja erityistuen 

määrästä riippuen. Tuotteiden hinta muodostuu kaikista hoitopaikkaan kohdistuvista 

kustannuksista, mukaan lukien päivähoidon hallinto. Haastateltavan mukaan tuloja syn-

tyy kuitenkin vain silloin, kun syntyy todellinen tuotos, mitä ei synny, vaikka päiväkoti 

olisi auki, jos paikalla ei ole yhtään lasta. Tilaaja maksaa tuottajalle eli päivähoidolle 

vain lasten läsnäolopäivistä. Näillä tuloilla päivähoidossa katetaan menot. Haastateltava 

pitää hyvänä nykyistä järjestelmää, jossa tuotot saadaan vasta tuotetusta palvelusta, eikä 

siitä, että ollaan olemassa. 

 

4.2.3 Raportointi 
 

Päivähoidossa kannattavuutta seurataan tuotteittain ja tuoteryhmittäin. Tuote- ja tuote-

ryhmäkohtaista kannattavuutta voidaan seurata kahden erilaisen raportin avulla. Yksi 
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raporttivaihtoehto on kuvion 11 mukainen SAPin kannattavuusanalyysi-moduulin tuo-

tekannattavuusraportti.  

 

 

 

Kuvio 11. SAPin tuotekannattavuusraportti. 

 

Kuvion 11 raportti osoittaa muun muassa tuotteen myydyt määrät sekä toimintatuotot ja 

toimintakulut eroteltuna. Raportin riveille on mahdollista ”porautua” tarkastelemaan 

tarkemmin, mistä esimerkiksi henkilöstökulut muodostuvat. Lopullisena tuotteen kan-

nattavuuden mittarina raportilla on tuotteen toimintakate. Kuviossa on ympyröitynä ek-

vivalenssilaskennan avulla vyörytetyt, päiväkotihoitoon kohdistuvat kustannukset.  

 

Toinen raporttivaihtoehto on SAPin Business Warehousesta (BW) saatava raportti, joka 

on luotu nimenomaisesti tuotteiden raportointia varten. Raportin avulla voi seurata esi-

merkiksi budjetoitujen tuottojen ja kustannusten toteutumista tuotteittain tai tuoteryh-

mittäin. Vielä vuonna 2008 tuotekohtainen budjetointi ei ollut Tampereella käytössä, 

mutta yksiköillä on tähän mahdollisuus vuonna 2009. Raportilta saa yhden kuukauden 

tai kumulatiivisesti toteutuneet tulot, menot ja myyntimäärät sekä suunnitellut tulot ja 

menot. Liitteessä 6 on esimerkki BW-raportista, jossa tarkastellaan päiväkotihoidon tuo-
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teryhmään kuuluvien kolmen tuotteen toteutuneita tuottoja, kustannuksia ja tuotanto-

määriä päiväkotitiimeittäin. 

 

Kolmannesvuosiraportointi (tammi-huhtikuu, välitilinpäätös, tilinpäätös) on haastatelta-

van mukaan päivähoidon tuotekannattavuusseurannassa sopiva aikajänne. Päivähoidon 

johtaja tarkastelee lukuja kuitenkin kuukausittain, sillä esimerkiksi henkilöstökuluja on 

haastateltavan mukaan seurattava joka kuukausi. Systemaattinen kannattavuusinformaa-

tion analysointi on kuitenkin riittävää tehdä kolmannesvuosiraportointien yhteydessä.  

 

4.2.4 Hyödyntäminen 
 

Päivähoidon haastateltava totesi, että ”tuotekannattavuuden seuranta on välttämätöntä 

vuoden ilmiöiden havaitsemiseksi”. Päivähoidon tuotteista puhuttaessa, kyse ei haasta-

teltavan mukaan ole tasaisesta kulutuksesta, koska tuotteiden kysyntä vaihtelee voimak-

kaasti vuoden eri aikoina. Muun muassa vuonna 2008 päivähoidossa havaittiin, että 

tammi-huhtikuussa tuotteiden kysyntä ja niiden tuottaminen on korkeimmillaan. Kysyn-

tä alkaa pikkuhiljaa laskea kesäkuun alkua kohti. Heinäkuussa puolestaan tapahtuu not-

kahdus. Kun toimikausi elokuun alussa alkaa, nousee kysyntä jälleen aktiivitasolle, mut-

ta edelleenkään ei päästä samalle tuotannon tasolle, kuin tammikuussa. Tuotteiden ky-

synnän vaihdellessa näin voimakkaasti vuoden eri aikoina, muun muassa henkilöstöhal-

linnon- ja toimintamäärärahojen seuranta on hankalaa, koska kuukauden kulutus ei ole 

yksi kahdestoistaosa vuoden kokonaiskulutuksesta. Kannattavuuden seuranta onkin 

välttämätöntä muun muassa juuri määrärahojen käytön seurannan vuoksi.  

 

Tuotekannattavuusraportin pohjalta voidaan haastateltavan mukaan tehdä myös yhteis-

kunnallisia johtopäätöksiä. Johtopäätöksissä merkittävässä osassa ovat tuotekannatta-

vuusraportilla näkyvät tuotteiden myydyt määrät. Jos esimerkiksi toteutunut hoitopäivi-

en määrä jää suunniteltua alhaisemmaksi, mutta lapsia on hoidossa enemmän kuin mitä 

on arvioitu, voidaan perheiden käyttäytymistä tulkita niin, että he eivät varaa lapselleen 

enää koko kuukautta päivähoitoa, vaan hoitopäiviä varataan vain 10 tai 15 päivää kuu-

kaudessa. Haastateltavan mukaan nykyään yli 30 prosenttia perheistä varaa vain tietyn 

hoitopäivämäärän, eivätkä pidä lasta hoidossa koko kuukautta (kuukaudessa 20 toimin-

tapäivää). Jos lapselle varataan esimerkiksi vain kymmenen hoitopäivää kuukaudessa, 
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aletaan päivähoidossa haastateltavan mukaan välittömästi miettiä, otetaanko hoitoon 

toinen lapsi, jolle varataan myös 10 hoitopäivää, kuukauden toiselle puoliskolle. Kan-

nattavuuslaskennan avulla suoritettava hoitopaikkaan kohdistuvan käytön seuranta lisää 

tuotannon tehokkuutta ja kustannustehokkuutta.  

 

Päivähoidon tuotteiden kannattavuuden seurannasta vastaa tuotannon eri tasoilla eri 

henkilöt. Kaikilla tasoilla kannattavuuslaskennan hyödyntämisestä on kuitenkin vas-

tuussa esimiestaso. Päivähoidossa on tiimitaso, aluetaso ja koko päivähoidon taso, joilla 

seurataan, että päivähoidon tuotteiden tulot ja menot menevät tasan. Kannattavuusra-

portti saadaan esimerkiksi koko päivähoidon tasolta. Tällöin raportilta seurataan haasta-

teltavan mukaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon talousarvioon on varattu rahaa henkilös-

tökuluihin ja paljonko tuota osuutta on vuoden eri aikoina käytetty. Henkilöstökulut 

ovat päivähoidon merkittävin menoerä (henkilöstökustannusten osuus on noin 82 pro-

senttia), joten henkilöstökuluihin kiinnitetään päivähoidossa erityistä huomiota. Kannat-

tavuuden ylintä tasoa, eli tuotteen tulojen ja menojen välistä suhdetta tai erotusta koko 

päivähoidon tasolla seuraa päivähoidon johtaja. 

 

Seuraava kannattavuuden seurannan taso on aluetaso. Päiväkodit on jaettu viidelle pal-

velualueelle ja kunkin alueen kannattavuutta seuraa aluejohtaja. Päivähoidon johtaja 

tarkastelee tilannetta isolla skaalalla ja jos hän huomaa, että esimerkiksi palkkamenot 

ovat ylittyneet, asiaan tartutaan ja lukuja tarkastellaan aluejohtajien kanssa. Aluejohtajat 

ja päivähoidon johtaja tarkastelevat mitä alueiden alaisissa tiimeissä tapahtuu ja onko 

joku, joka käyttää rahaa enemmän kuin muut ja miksi. 

 

Kannattavuutta seurataan myös tiimitasolla. Esimerkiksi Pyynikin tiimiin kuuluu viisi 

päiväkotia, joilla on yhteiset tulot ja menot. Päiväkotikohtaiseen kannattavuustarkaste-

luun ei ole lähdetty, koska tiimit voivat haastateltavan mukaan hyötyä toisistaan, kun ne 

yhdessä seuraavat tulojen ja menojen säilymistä tasapainossa. Päiväkotiryhmän sisällä 

voidaan palkata esimerkiksi vakituisia sijaisia. Henkilökunnan kierron avulla on mah-

dollista saada merkittäviä kustannussäästöjä. Haastateltava totesi, että kun tiimit seuraa-

vat tuotekannattavuusraportilta esimerkiksi henkilöstökuluja ja huomaavat kustannusten 

toteutuman olevan sallittua toteutumaa suurempi, tiimeissä pohditaan, miten ylittyneitä 

menoja paikataan. ”Tehdäänkö esimerkiksi niin, että ei palkata sijaisia niin herkästi kuin 

yleensä, tai laitetaanko syys- ja joululomalla päiväkoteja kiinni, jottei tarvitse ottaa si-
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jaisia.” Kannattavuusseurantaan on luotu myös kannusteita, sillä jos päiväkotiryhmän 

tulot ovat vuoden lopussa menoja suuremmat, se voi saada tulospalkkiota.  

 

Tuotekohtaista kannattavuusinformaatiota voidaan haastateltavan mukaan hyödyntää 

laskentatoimen prosessinäkökulmasta hyvin monipuolisesti. Tuotekohtainen kannatta-

vuuslaskenta on esimerkiksi suunnitteluvaiheessa hyvin keskeinen. Toimintaa ja taloutta 

suunniteltaessa pitää haastateltavan mukaan tuntea muun muassa kustannusmuutokset. 

Jos tapahtuneista kustannusmuutoksista ei suunnitteluvaiheessa ole tietoa, tuotekannat-

tavuuslaskennasta ei haastateltavan mukaan ole hyötyä. Suunnitteluvaiheessa pitää pys-

tyä lisäksi ennakoimaan kustannusten mahdollisimman todellinen taso ja siinä voidaan 

hyödyntää tuotekannattavuuslaskentaa.  

 

Kannattavuusseuranta tukee haastateltavan mukaan huomattavasti myös päätöksentekoa. 

Tuotekannattavuuslaskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi säästötoimenpiteitä ja hin-

noittelua koskevissa päätöksissä. ”Tilaajalle kerrotaan, että tietyn summan säästäminen 

tarkoittaa, että esimerkiksi kaksi päiväkotia laitetaan ensi vuodeksi kiinni.” Kun kannat-

tavuuslaskentaa on tehty avoimesti ja tuotteelle on laskettu hinta, voidaan haastateltavan 

mukaan nähdä todellisia kustannusvaikutuksia. Tällöin haastateltavan mukaan kaikki 

osapuolet myös tietävät, mistä suunnitellut toimenpiteet johtuvat. ”Kun rahamäärä on 

selvillä ja tuotteella on hinta, pystytään kertomaan, mitä rahalla voidaan tarjota. Sitten 

tilaaja ottaa tai jättää.” 

 

Seurantavaiheessa tuotekannattavuuslaskenta auttaa haastateltavan mukaan muun muas-

sa tuotteiden hinnoittelussa. Kannattavuuslaskenta on hyvin keskeinen väline menojen 

ja tulojen välisen suhteen seurannassa, jotta tuotteiden hinnoittelu tehdään oikein. Haas-

tateltava totesikin, että tuotteen hinnoitteluun liittyvissä peruslaskelmissa pitää olla 

tarkkana. Esimerkiksi esiopetuksen päivittäishinta laskettiin päivähoidossa niin, että 

esikoululaisen oletettiin olevan joka päivä paikalla. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa 

ollut ja laskelmat menivät väärin. Tällöin esiopetuspaikan hinta oli liian alhainen ja päi-

vähoidolla jäi tuloja saamatta. Liian alhaisesta hinnoittelusta voi tuottajalle koitua suu-

riakin rahallisia tappioita. Tuotekannattavuuden hyödyntäminen parantaa seurantaa enti-

sestään ja pienentää muun muassa hinnoittelussa tapahtuvien virheiden mahdollisuutta.  
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Päivähoidon haastateltavan mukaan tuotekannattavuuslaskennan avulla voidaan edistää 

myös tuloksellisuuspyrkimystä. Haastateltava totesi, että jos tuotekannattavuuslasken-

nalla ei olisi vaikutusta tuloksellisuuteen, ei kannattavuusseurannasta olisi juurikaan 

hyötyä. Kannattavuuslaskentaa hyödyntämällä voidaan haastateltavan mukaan vaikuttaa 

muun muassa tuottavuuteen ja taloudellisuuteen. Haastateltavan mukaan tuotekannatta-

vuuslaskelmien avulla päiväkotien palveluiden käyttöastetta pystytään seuraamaan ja 

seurannan avulla myös nostamaan merkittävästi, mikä parantaa tuottavuutta. Esimerkik-

si 12 lapsen ryhmiin pyritään sijoittamaan 13 tai 14 lasta, sillä osa lapsista on hoidossa 

vain osan kuusta. Näin yhteen hoitopaikkaan kohdistuvat kustannukset saadaan käytet-

tyä tehokkaammin, ja tuottavuuden ohella myös toiminnan taloudellisuus paranee. 

 

Haastateltava pitää kannattavuusinformaatiota hyödynnettäessä tärkeänä hyvää johta-

mista ja henkilöstöresurssien hallintaa. Kannattavuusinformaation avulla ”opetellaan 

näkemään, että mistä ne kustannukset syntyy”. Päivähoidossa korostetaan oikeista pai-

koista säästämistä. Haastateltavan mukaan päiväkodin johtajan ei rahan puutteen vuoksi 

ole järkevää kieltää henkilökuntaa ostamasta päiväkotiin esimerkiksi uusia verhoja, no-

jatuolia tai kyniä ja paperia. Edellä mainittuihin hankintoihin kuluvalla rahasummalla ei 

haastateltavan mukaan ole mitään merkitystä siinä rahamäärässä, mikä kuluu, jos henki-

löstöpolitiikkaa hoidetaan huonosti. Tuotekannattavuusraportit ovatkin päivähoidossa 

äärimmäisen tärkeitä keskeisesti juuri palkkarahojen seurannan suhteen, sillä henkilös-

tökulut ovat päivähoidon suurin menoerä.  

 

Päivähoidossa pohditaan miten tuloja voidaan nostaa ja menoja pienentää. Ryhmät pyri-

tään samaan maksimaalisen suuriksi ja voimavarat kohdennettua oikein, jotta menot oli-

sivat pienemmät. Haastateltavan mukaan tuotteiden kustannusrakenteen tulee kannatta-

vuusseurannan tuloksena olla läpinäkyvä. Kun kustannusrakenne on tiedossa, tiedetään 

mikä on tietyn tuotteen suurin kustannuserä ja siihen vaikuttamalla on mahdollista ke-

hittää tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Tuotekannattavuusinformaation hyödyntäji-

en pitääkin tuntea oman toimialansa tuotekustannusten rakenne, sillä kustannuksiin vai-

kuttamalla on mahdollista parantaa tuotteen kannattavuutta.  

 

Päivähoidon haastateltavan mukaan tuotekannattavuusinformaation hyödyntämisessä 

tärkeää on, että ”pitää alkaa toimia sen mukaan, miltä luvut näyttää”. Tuotekohtaisen 

kannattavuuslaskennan ei saa kuitenkaan antaa alkaa ohjata toimintaa liiaksi, sillä sil-
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loin siitä voi haastateltavan mukaan olla myös haittaa. Kun tuotekohtainen kannatta-

vuuslaskenta otetaan hyväksi välineeksi toiminnan kehittämisessä, se on haastateltavan 

mukaan eduksi. Päätöksentekijöiden vastuulle jää laskennassa tuotetun informaation 

hyväksikäyttö. 

 

4.3 Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta  – Case 

Hämeenlinnan kaupunki 

 

4.3.1 Hämeenlinnan kaupunki 
 

Hämeenlinnassa toteutui vuoden 2009 alusta kuntaliitos, kun Hauhon, Kalvolan, Lam-

min, Rengon ja Tuuloksen kunnat yhdistyivät Hämeenlinnaan. Uusi, noin 65 000 asuk-

kaan Hämeenlinna on väkiluvultaan Suomen 11. suurin kaupunki. Vuoden 2009 alusta 

aloittaneen, uudistuneen Hämeenlinnan tavoitteena on tuottaa palveluja kuntalaisille 

entistä asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja innovatiivisemmin. Rakennemuutoksen 

ohella on päätetty myös uuden toimintamallin käyttöönotosta ja sen myötä kunnassa 

käynnistyy pitkä muutosprosessi. Uusi toimintamalli hyödyntää tilaaja-

tuottajatoimintatapaa, elämänkaariajattelua sekä isäntäkuntamallia seudullisissa palve-

luissa. 

 

Haastatteluja tehtäessä Hämeenlinna ei vielä ollut siirtynyt tilaaja-tuottajamalliin, minkä 

vuoksi haastateltavat pitivät kannattavuusseurantaa kaupungin verorahoitteisessa toi-

minnassa hieman vieraana. Kannattavuus-termin koetaan perinteisessä hierarkkisessa 

toimintamallissa olevan vieras, sillä toimintamallissa tuotot eivät kerry kannattavuus-

laskennan edellyttämällä tavalla. Hierarkkisessa toimintamallissa määrärahat perustel-

laan resurssitarpeilla, ei toiminnan aikaansaannoksilla eli tuotteilla ja niiden vaikutuksil-

la (Kallio ym. 2006, 21). Tilaaja-tuottajamalliin siirryttäessä hierarkkisen toimintamal-

lin käsky- ja resurssiohjaus muuttuu toimijoiden välisillä sopimuksilla tapahtuvaksi oh-

jaukseksi. Sopimuksen kohteena ovat tuotteet, joita tuottaja tuottaa palvelujen käyttäjil-

le. Jotta palveluja voidaan tilata ja tuottaa, on palvelut kyettävä nimeämään ja täsmen-

tämään, eli palvelut on tuotteistettava. (emt. 34.) Tuotteistaminen on myös tuotekohtai-

sen kannattavuusseurannan kannalta välttämätöntä. Erilaiset kunnalliset palvelut ovat 
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kuitenkin hyvin eri tavoin tuotteistettavissa ja on mahdollista, että osaa palveluista ei 

pystytä tuotteistamaan lainkaan.  

 

Hämeenlinnan vuoden 2009 alusta käyttöönottama tilaaja-tuottajatoimintatapa tukee 

palveluprosessien kehittämistä ja tuotteistamista, lisäten rakenteiden läpinäkyvyyttä. 

Tilaaja-tuottajamalli helpottaa kannattavuuslaskennassa erityisesti tuottojen seurantaa, 

sillä mallin budjetista määrärahat osoitetaan palvelujen tilaajille, jotka maksavat hank-

kimistaan palveluista tuottajille. Haastatteluhetkellä tuote- ja asiakaskohtainen kannat-

tavuuslaskenta nähtiin Hämeenlinnassa hyödylliseksi lähinnä yksiköissä, joilla on ul-

koista myyntiä sekä liikelaitoksissa. Tilaaja-tuottajamalliin siirtymisen myötä erityisesti 

tuotekannattavuuslaskenta tulee ajankohtaiseksi kuitenkin myös muissa yksiköissä.  

 

4.3.2 SAP-järjestelmän käyttöönotto ja järjestelmäs tä luopuminen 
 

SAP-järjestelmä on otettu Hämeenlinnan kaupungilla käyttöön vuonna 2003. Järjestel-

män käyttöönoton toteuttajana toimi Seutukeskus Oy Häme. Seutukeskus tuottaa kun-

nallishallinnon tukipalveluja ja vuoden 2008 loppuun asti Seutukeskus toteutti ja hallin-

noi myös erilaisia seutuhankkeita. Yhtiön omistavat seudun kunnat. Haastatteluja tehtä-

essä omistajia oli vielä kahdeksan, mutta vuoden 2009 alun kuntaliitoksen myötä omis-

tajakuntia on enää kolme.  

 

Hämeenlinnaan vuonna 1999 perustettu seudun yhteinen taloushallinnon yksikkö, Seu-

tukeskus Oy Häme, alkoi vuonna 2002 hoitaa keskitetysti seudun kuntien talous- ja 

palkkahallintoa, minkä seurauksena Seutukeskus ja sen asiakkaat (mm. Hämeenlinnan 

kaupunki) ottivat käyttöönsä SAP-järjestelmän. Haastateltavan mukaan ajatuksena oli, 

että kun siroteltu talous- ja palkkahallinto tuodaan yhteen paikkaan ja sen rinnalle saa-

daan hyvät, tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät, päästään parempaan lopputulokseen 

ja saadaan kustannussäästöjä. SAP-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä puhuttiin jopa 

20 prosentin kustannussäästöistä. Seutukeskuksen asiakkaat olisivat lisäksi yksin olleet 

liian pieniä SAPin kaltaisen järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän hankkimisen 

taustalla oli lisäksi yleinen kehitysoptimismi ja automaattisen tietojenkäsittelyn yleis-

tyminen. SAPin käyttöönotto koettiin hyppäyksenä sähköiseen maailmaan. Käyttöönot-
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toon liittyi myös ajatus manuaalisen työn vähenemisestä. Uskottiin, että kun hankitaan 

uusia välineitä, myös tulokset ovat entistä tehokkaampia.  

 

Erään haastateltavan mukaan SAP otettiin käyttöön lähinnä kirjanpitoon liittyvänä jär-

jestelmänä. Syy siihen, miksi SAP otettiin käyttöön ”vain” tässä laajuudessa, ei haasta-

teltavan mukaan ollut SAPin huonoudessa. Kyse oli paljolti siitä, miten SAP osattiin 

ottaa käyttöön. Haastateltavan mukaan käyttöönottoon vaikuttivat niin osaaminen ja tie-

tämättömyys kuin sekin, että ”kaikki tällaisiin tietojärjestelmiin liittyvä oli hyvin uutta”.  

 

Hämeenlinnan kaupungilla SAPin käyttö koettiin aluksi hankalana, mutta haastateltavat 

pitävät järjestelmää kuitenkin käyttökelpoisena. Järjestelmän käyttöön liittyvä koulutus 

oli haastateltavien mukaan vähäistä, eikä järjestelmästä sen vuoksi saatu irti kaikkea, 

mitä olisi voitu saada. Haastattelussa kävi ilmi, että SAP-järjestelmää ei pidetä neuvo-

vana järjestelmänä, vaan kuten eräs haastateltava totesi: ”Jos SAPia ei osaa käyttää, niin 

sitten ei osaa.” Haastateltavat totesivat, että edellä mainituista syistä johtuen järjestel-

mää osattiin käyttää osittain huonosti, eikä sen kaikkia ominaisuuksia saatu hyödynnet-

tyä. Edellä mainitut tekijät ovat varmasti osaltaan myös vaikuttaneet siihen, että järjes-

telmästä luovutaan. Tärkeintä haastateltavien mukaan onkin, että järjestelmän avulla 

saadaan tarvittavat tiedot ja sitä osataan käyttää.  

 

Seutukeskus ja sen asiakkaat, myös Hämeenlinnan kaupunki, luopuivat SAPista vuoden 

2009 alussa, jolloin järjestelmän käyttökaudeksi jäi viisi vuotta. Luopuminen on luon-

nollisesti vaiheittainen ja SAPia käytetään vielä vuonna 2009, mutta toimintoja aletaan 

vuoden alusta korvata uusilla järjestelmillä. Luopumisen suurimmaksi syyksi osoittautui 

järjestelmästä aiheutuvat suuret kustannukset. Eräs haastateltava totesi, että kun uutta 

järjestelmää otetaan käyttöön, on paljon asioita, joita ei tiedetä ja jotka paljastuvat vasta 

käytön myötä. SAPin osalta isoimmat ongelmat liittyvät haastateltavan mukaan kehit-

tämiskuluihin, jotka ovat todella korkeat.  

 

Haastateltava totesi lisäksi, että SAP saattaa toimia kokoluokaltaan suuremmassa ympä-

ristössä, kuin mitä Hämeenlinnan seutu on. Hanketta koordinoineella Seutukeskuksella 

on 22 asiakasta, joista pienin on ”yhden hengen yhtiö”. Näin pieniä yhtiöitä ei haastatel-

tavan mukaan ole mahdollista viedä SAPiin, koska se tulee todella kalliiksi. Hämeen-

linnan seudun kokoisessa toimintaympäristössä rahkeet eivät SAPin kaltaisen järjestel-
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män ylläpitämiseen riittäneet, sillä järjestelmän räätälöinti ja erilaiset versiopäivitykset 

ovat hyvin kalliita. Erityisen negatiivisena seikkana SAPissa pidetäänkin sitä, että räätä-

löinti- ja päivityskustannuksia syntyy niin kauan, kuin järjestelmä on käytössä. Erään 

haastateltavan mukaan SAP-järjestelmä on rakennettu niin, että kaiken pitäisi tapahtua 

SAPin sisällä. Tämän vuoksi esimerkiksi ulkopuolisten järjestelmien liittäminen ja saa-

minen yhteensopiviksi SAPin kanssa on hankalaa, ja vie myös aikaa ja rahaa.  

 

Kun SAP-järjestelmä saatiin alun vaikeuksien jälkeen toimimaan, sitä käytettiin Hä-

meenlinnan seudulla pari vuotta ilman järjestelmään tehtyjä muutoksia. Järjestelmässä 

oli kuitenkin puutteita ja haastateltavan mukaan oli selvää, että järjestelmä vaatisi toimi-

akseen paljon lisätyöstöä. Lopulta tultiin siihen lopputulokseen, että nämä toimenpiteet 

olisivat tulleet liian kalliiksi ja tehtiin päätös, että SAPista luovutaan. Eräs haastateltava 

totesikin, että ”me emme olisi pystyneet tuottamaan kustannustehokkaasti taloushallin-

non palveluita meidän asiakkaille SAPilla”. 

 

Se, miksi haluttuja tuloksia ei saatu ja tavoitteisiin ei päästy, johtui haastateltavien mu-

kaan osittain myös järjestelmästä, sillä sen ei koettu vastaavan täysin tarpeita. SAPista 

luopumisessa oli kuitenkin pitkälti kysymys myös siitä, että vaikka järjestelmä otettiin 

käyttöön, omia toimintatapoja ja prosesseja ei muutettu, tai jos muutettiin, niin muutos 

ei välttämättä mennyt oikeaan suuntaan.  

 

SAPista luopumisen myötä Hämeenlinnan seudulla otetaan Seutukeskuksen johdolla 

käyttöön kolme erillistä, SAPin korvaavaa järjestelmää. Uusien tietojärjestelmien käyt-

töönoton tarvemäärittelyjen tekeminen aloitettiin vuonna 2007, kun päätös SAPista luo-

pumisesta oli tehty. Uusia tietojärjestelmiä valittaessa suurin tekijä oli kustannuskysy-

mys, mutta erään haastateltavan mukaan Seutukeskuksen asiakkaat tarvitsevat 

myös ”ketterämmän”, pienempiin organisaatioihin paremmin soveltuvan järjestelmän. 

Järjestelmän vaihdon myötä kaikki Seutukeskuksen asiakkaat, myös ”yhden hengen yh-

tiö”, on haastateltavan mukaan mahdollista saada samojen järjestelmien piiriin, mikä 

SAPissa ei ollut mahdollista. Myös järjestelmiin liittyvät kustannukset ovat paremmin 

hallittavissa uusien järjestelmien myötä. Uusissa järjestelmissä ylläpidon ja järjestelmi-

en kehittämisen hinta on edullisempi ja näin kehittämiskulut saadaan kuriin.  
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4.3.3 Kannattavuusinformaation hyödyntäminen 
 

Haastateltavien mukaan tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan tuottamaa 

informaatiota ja kustannustietoisuutta voidaan sinänsä pitää vaatimuksena myös julki-

selle toiminnalle. Hämeenlinnassa tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen vuoden 2009 alusta 

mahdollistaa koko kunnan osalta nykyistä paremmin erityisesti tuotekohtaisen kannatta-

vuuden seurannan ja antaa paremmat mahdollisuudet kustannusten läpinäkyvyyteen, 

mikä koetaan tärkeäksi. Haastateltavat totesivat, että vielä on paljon esimerkiksi tuot-

teen hintaan vaikuttavia tekijöitä, joista ei tiedetä ja joihin kannattavuuslaskennan avulla 

voidaan saada selvyys. Hierarkkisessa toimintamallissa tuote- ja asiakaskohtainen kan-

nattavuuslaskenta nähdään hyödylliseksi yksiköissä, joilla on ulkoista myyntiä. Ulkoi-

sella myynnillä tarkoitetaan sitä, että suoritteita myydään kuntaorganisaation ulkopuo-

lelle. Tällöin tuotot kertyvät suoraan tuotetusta suoritteesta ja kannattavuutta on hel-

pompi seurata.  

 

Hämeenlinnan kaupungilla nähdään, että kun ollaan verovaroin rahoitetun toiminnan 

piirissä, kannattavuusseuranta ei kaikessa toiminnassa ole tarpeellista. Haastateltavat 

kuitenkin totesivat, että tilaaja-tuottajamallin käyttöönoton myötä kaupungissa mennään 

kohti kannattavuuden seurantaa ja sitä mahdollistavaa toimintatapaa. Tilaaja-

tuottajamallin myötä kaupunki ottaa käyttöönsä sisäiset tulot, jotka muuttavat talouden 

seurantaa kannattavuuslaskennan mahdollistavaan suuntaan. Haastateltavien mukaan 

uuden toimintamallin myötä myös tuotekohtaiset ja yksikkökohtaiset kustannukset täy-

tyy pystyä selvittämään ja tässä voidaan hyödyntää kannattavuuslaskentaa. 

 

Haastateltavien mukaan tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa voidaan käyt-

tää hyväksi myös hinnoittelussa, erityisesti silloin, kun palveluita tai tuotteita myydään 

kuntaorganisaation ulkopuolelle, koska tällöin tarvitaan tietoa tuotantokustannuksien ja 

tuottojen välisestä suhteesta. Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan avulla 

saatu kustannustietoisuus vaikuttaa muiden kuin lakisääteisten tai välttämättömien toi-

mintojen osalta myös siihen, että tuotetta voidaan lopettaa tuottamasta tai tarjoamasta 

tietylle asiakkaalle. Kunnissa valtaosa toiminnasta on kuitenkin lakisääteistä. Eräs haas-

tateltava totesikin, että ”julkisella puolella on monia tuotteita, jotka eivät ole liiketalou-

dellisesti kannattavia, mutta joita silti pitää tuottaa”. Haastateltavien mukaan asiakas-

kannattavuuslaskentaa ja sen perusteella tehtävää päätöstä luopua tietystä asiakkaasta, 
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voidaan soveltaa vain kuntaorganisaation ulkopuolisiin asiakkaisiin. Kannattavuusin-

formaatiota voidaan haastateltavien mukaan hyödyntää myös palvelun tuotantotavasta 

päätettäessä. Haastateltavien mukaan joissakin toimintayksiköissä kilpailutetaan yksi-

tyisiä palveluntuottajia vaihtoehtona esimerkiksi omien laitoksien rakentamiselle.  

 

Haastatteluhetkellä tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuutta voidaan haastateltavien 

mukaan Hämeenlinnassa hyödyntää parhaiten liikelaitoksissa, sillä tuotteiden hahmot-

taminen on liikelaitoksissa helpompaa, kuin muissa yksiköissä. Haastateltavat totesivat, 

että liikelaitoksissa ollaan kannattavuuden seurannan kannalta hyvässä tilanteessa, kos-

ka liikelaitosten toiminta rahoitetaan palvelujen myynnillä, mikä helpottaa kannattavuu-

den seurantaa. Kyse on haastateltavien mukaan eri asetelmasta, kuin mitä verovaroin 

subventoidussa toiminnassa kaupungilla. Esimerkiksi ateriapalveluita tarjoava Linnan 

Ateria -liikelaitos joutuu haastateltavien mukaan tekemään tuotekohtaista laskentaa, sil-

lä kannattavuuslaskelmien avulla saadaan selville, minkä verran tietyntyyppisten ateri-

oiden valmistaminen maksaa.  

 
Kannattavuuslaskentaa voidaan haastateltavien mukaan Hämeenlinnassa soveltaa hel-

pommin joillekin toimialoille kuin toisille. Asiakaskohtaista kannattavuutta voidaan 

haastateltavien mukaan hyödyntää esimerkiksi tukipalveluissa, joka kilpailee yksityisen 

sektorin palveluntarjoajien kanssa, jolloin kannattavuuslaskentaa voidaan käyttää avuksi 

muun muassa hinnoittelussa. Asiakaskannattavuuslaskentaa voidaan haastateltavien 

mukaan hyödyntää myös erilaisissa teknisen puolen tilaustöissä, ”ainakin jos kyse on 

ulkopuolisesta työstä”. Haastateltavat korostivat, että ulkopuolisia työsuorituksia ei teh-

dä verorahalla. Ulkopuolisessa työssä on haastateltavien mukaan pidettävä huoli siitä, 

että ”laskutetaan se, minkä verran työhön on mennyt”. Asiakaskannattavuuslaskelmien 

perusteella on haastateltavien mukaan mahdollista lopettaa myös asiakassuhteita. Haas-

tateltavat kuitenkin totesivat, että yksittäisten henkilöasiakkaiden kannattavuusseuranta 

ei ole järkevää ja palveluiden tarjonnassa on oltava syrjimätön käytäntö.  

 

Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan suurimpana hyötynä nähdään Hä-

meenlinnassa se, että kannattavuusseurannan myötä opitaan ymmärtämään tuotteiden ja 

palveluiden tuottamisen kustannuksia ja rahan kulumista. Tuotantokustannuksien alen-

tamisen nähdäänkin olevan yksi mahdollisuus kannattavuuden parantamiseen. Haasta-

teltavien mukaan ydinkysymys on, miten kustannuksia pystytään alentamaan. Tuote- ja 
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asiakaskohtaisen kannattavuusinformaation hyödyntämisen nähdään olevan päätöksen-

tekijöiden vastuulla. Haastateltavien mukaan yksikön esimies on alin taso, kun tuote- ja 

asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa hyödynnetään päätöksenteossa. Kannattavuusin-

formaatiota tuotetaan haastateltavien mukaan ennen kaikkea toimivalle johdolle. Toimi-

va johto voi hyödyntää kannattavuusinformaatiota erityisesti toiminnan ja kustannusten 

rakenteiden ymmärtämiseksi. Haastateltavien mukaan päätöksentekijöiden on tärkeää 

ymmärtää kustannusten rakenne myös toiminnan ja talouden kehittämisen edistämiseksi. 

Kannattavuuslaskentainformaation hyödyntämisessä sopiva aikajänne on haastateltavien 

mukaan vuosi. Kannattavuusinformaatio ei haastateltavien mukaan ole hyödynnettävis-

sä kovin lyhyellä tähtäimellä, joten kalenterivuoden mittaisen tarkasteluvälin katsotaan 

olevan riittävä. 

 

Haastateltavat totesivat, että tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa voidaan 

hyödyntää luontevasti kaikissa laskentatoimen eri tehtävävaiheissa. Kannattavuuslas-

kenta kuuluu luontevasti niin suunnittelu-, päätöksenteko-, toimeenpano- kuin seuranta-

vaiheeseenkin, kaikkiin hieman eri painotuksin. Haastateltavien mukaan myös kannat-

tavuusinformaatio vaatii hyvää seurantajärjestelmää, jotta informaatiota voidaan hyö-

dyntää päätöksissä tehokkaasti.  

 

Hämeenlinnassa nähdään, että kannattavuusinformaatiolla on vaikutusta myös tuloksel-

lisuustekijöihin. Haastateltavien mukaan kannattavuuden seuranta ei voi olla tulokselli-

suutta pohdittaessa sen ainoa mittari, mutta siltä ei voida myöskään sulkea silmiä. Tu-

loksellisuusindikaattoreista kannattavuuslaskennalla koetaan olevan eniten vaikutusta 

tuottavuuteen. Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan nähdään olevan yh-

teydessä myös vaikuttavuuteen ja auttavan esimerkiksi tavoitteiden seurannassa. Haas-

tateltavat totesivat kuitenkin, että tavoitteet ovat usein hyvin kuvailevia ja liittyvät esi-

merkiksi toimintatapoihin, jolloin pelkästään rahassa mitattavan kannattavuuslaskennan 

ei koeta edistävän vaikuttavuutta kovinkaan hyvin.  

 

Haastateltavat totesivat, että kannattavuuslaskennassa tarvitaan apuna myös toimivaa 

järjestelmää. Järjestelmästä saatavan informaation nähdään olevan hyödyllisintä, koska 

manuaalinen tietojenkäsittely lisää kustannuksia ja virheitä. Järjestelmän, jolla tieto tuo-

tetaan, pitäisi haastateltavien mukaan olla niin helppokäyttöinen ja yksinkertainen, että 

siihen ei tuhlata liikaa aikaa. Lisäksi on tärkeää, että järjestelmän tuottaman tiedon oi-
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keellisuudesta ja luotettavuudesta voidaan olla varmoja. Eräs haastateltava totesi kan-

nattavuuslaskennan kehittämisestä seuraavasti: ”Kariutua se voi ainakin siihen, että las-

kentatavat ovat monimutkaisia ja järjestelmä ei tarjoa välinettä siihen, että tarkasteltai-

siin eri lopputuotteille meneviä kustannuksia.” Haastateltava kuitenkin sanoi, että mit-

kään järjestelmät eivät sinällään tuo lisäarvoa. Se, halutaanko asioihin puuttua, on ennen 

kaikkea johtamiskysymys. 

 

Eräs haastateltava totesi, että kun tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta ovat 

riittävällä tasolla selvillä, pystytään kunnissa ennakoimaan paremmin tulevaa, sekä ot-

tamaan huomioon muuttuvien tekijöiden vaikutukset esimerkiksi tiettyjen palvelujen 

kustannuksiin. Hänen mukaansa kaikki luvut talouden suunnitteluun ovat olemassa, 

mutta kuntasektorilla on tapana antaa asioiden tapahtua. Tähän ei haastateltavan mu-

kaan tule muutosta muuta kautta kuin siten, että talouden suunnittelu ja toiminta käy-

tännössä muuttuvat niin, että selvitetään suoritteista aiheutuvat kustannukset. Haastatel-

tava totesi vielä, että vaikka julkisella sektorilla ei ole yksityisen sektorin tapaan tehtä-

vänä tuottaa voittoa omistajalle, vaan tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja kustannuste-

hokkaita palveluja, on myös julkisella sektorilla oltava nykyistä paremmin selvillä 

muun muassa tuote- ja asiakaskohtaisesta kannattavuudesta, jotta palveluja voidaan 

tuottaa edullisesti ja tehokkaasti. 
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5 PÄÄTELMÄT 

 

 

Kuntakenttä elää muutospaineessa ja yksi muutosta ylläpitävä tekijä on paine johdon 

laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittämiseksi. Johdon laskentatoimen kehittämi-

seen ja soveltamiseen luovat paineita sekä tulojen ja menojen jatkuva epätasapaino että 

kuntien johtamisjärjestelmien uudistamiset. Muutokset edellyttävät laskentatoimen ke-

hittämistä palvelemaan paremmin päätöksentekijöiden tarpeita. Laskentatoimen muu-

toksessa korostuu kuntatalouden ohjauksen näkökulma. Se tuo esille laskentainformaa-

tion tärkeyden johtamistyössä ja päätöksenteon apuvälineenä.  

 

Johdon laskentatoimen tuottama informaatio on kunnissa erittäin ajankohtaista. Infor-

maatiota tarvitaan, kun kuntaorganisaatioissa tehdään tuotteiden hinnoittelua koskevia 

päätöksiä, kohdennetaan resursseja, kilpailutetaan osia palveluista tai ulkoistetaan ne 

täysin. Nämä päätökset edellyttävät pohjakseen laskelmia, jotka ovat kunnissa tällä het-

kellä vielä melko suppeita. Tämän tutkimuksen keskiössä on yksi johdon laskentatoi-

men osa-alue, tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta ja sen tuottaman infor-

maation hyödyntäminen kuntataloudessa. Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslas-

kenta tarjoavat vaihtoehdon edellä mainittujen päätöksien pohjaksi ja lisäävät kunnissa 

tärkeäksi noussutta kustannustietoisuutta ja kustannusten läpinäkyvyyttä. Kyse on kun-

tasektorilla varsin vähäntutkitusta laskentatoimen alueesta, minkä vuoksi tutkimusmene-

telmäksi on valittu tapaustutkimus, ja empiirinen aineisto on kerätty pääosin haastatte-

luilla. Menetelmät ovat mahdollistaneet sen, että aiheesta on saatu kerättyä perusteelli-

nen aineisto. Empiirisen aineiston hankintakohteina tutkimuksessa ovat Tampereen Tie-

totekniikkakeskus, Tampereen kaupungin päivähoito ja Hämeenlinnan kaupunki. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä kuntataloudessa  

 

Liiketoiminta ja sähköiset innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä kuntien toimintaympäris-

tön ja taloushallinnon muutoksessa, ja myös kuntaorganisaatioiden on otettava ne toi-

minnassaan huomioon. Yhä hektisemmäksi käyvässä toimintaympäristössä oikeanlaisen 

informaation tuottaminen, välittäminen ja soveltaminen saavat keskeisemmän merkityk-

sen organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa. Kunnissa päätöksentekijät tarvitsevat 
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päätöksenteon pohjaksi entistä enemmän relevanttia, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa. 

Oikean ja riittävän tiedon saamisen varmistamiseksi käytetään yhä useammin myös jul-

kisella sektorilla erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, kuten tässä tutkimuksessa tarkas-

telun kohteena olevaa SAP-järjestelmää. 

  

Empiirisen aineiston perusteella laskentainformaation hyödynnettävyys parantuu kunta-

organisaatioissa huomattavasti SAP-järjestelmän käyttöönoton myötä, koska järjestel-

män ansiosta informaatio on useamman henkilön saatavilla ja täten myös hyödynnettä-

vissä monipuolisemmin. Merkittävimpänä SAP-toiminnanohjausjärjestelmän etuna pi-

detään sitä, että järjestelmä antaa päätöksentekijöille mahdollisuuden saada tarvittavaa, 

oikea-aikaista informaatiota organisaation toiminnasta ja taloudesta nopeasti ja luotetta-

vasti. Tietojärjestelmien tehtävänä on turvata johtamisessa ja päätöksenteossa tarpeelli-

sen informaation saanti siten, että kaikki oleellinen tieto on käytettävissä päätöksiä teh-

täessä.  

 

Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, kuinka hyvin tietojärjestelmiä kyetään käy-

tännössä hyödyntämään. Järjestelmältä vaaditaan helppokäyttöisyyttä ja yksinkertai-

suutta, jotta järjestelmän tuottama informaatio on helposti hyödynnettävissä. Usein jär-

jestelmän käytön opettelu vaatii aikaa ja koulutusta, sillä ilman näitä järjestelmästä ei 

saada irti kaikkia sen hyötyjä. SAP-järjestelmän implementointi on myös taloudellisesti 

suuri investointi. SAP-järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset saattavat 

olla pienelle organisaatiolle liian suuret, ja voivat johtaa jopa järjestelmästä luopumi-

seen.  

 

Miksi kuntaorganisaatiot haluavat seurata tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuutta? 

 

Kuntataloudessa on tarve seurata tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa, sillä 

kannattavuuslaskennan tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää monipuolisesti 

myös julkisella sektorilla. Vaikka julkisyhteisöt ovat toimeksiantotalouksia, jolloin ne 

eivät pyri voittoon, niiden on turvattava prosessiensa toimintakyky, missä voidaan hyö-

dyntää kannattavuuslaskentaa. Kannattavuusinformaatiota hyödynnetään tutkimuksen 

eri yksiköissä hieman eri painotuksin, mutta kaikissa yksiköissä tuote- ja asiakaskohtai-

sen kannattavuuslaskentainformaation nähdään olevan tärkeää ja hyödyllistä erilaisissa 

kuntatalouden päätöksentekotilanteissa.  
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Kannattavuusinformaatio on väline toiminnan kehittämisessä; sen avulla nähdään mistä 

kustannukset todellisuudessa syntyvät ja informaation avulla on mahdollista seurata 

määrärahojen kulutusta. Kannattavuuslaskentainformaatio edistää tehokasta ja edullista 

palveluntuotantoa ja sen avulla opitaan ymmärtämään tuotteiden ja palvelujen tuottami-

sen kustannuksia ja rahan kulumista. Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta 

vahvistavat lisäksi erityisesti liikelaitosten liiketoimintaosaamista; argumenttia puoltaa 

Tampereen Tietotekniikkakeskuksen empiirinen aineisto. Kannattavuuslaskentainfor-

maatio on lisäksi olennaisessa osassa, kun kuntaorganisaatioissa tehdään tärkeitä pää-

töksiä, ja organisaatioiden toimintaa ohjataan taloudenpidon kannalta järkevään suun-

taan. 

 

Kuntataloudessa tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta nähdään hyödylliseksi 

liikelaitoksissa ja ulkoista myyntiä omaavissa yksiköissä. Erityisesti tuotekohtaista kan-

nattavuuslaskentaa voidaan hyödyntää aktiivisesti myös tilaaja-tuottajamallin perustein 

toimivissa organisaatioissa. Edellä mainituille yksiköille yhteistä on, että niissä tuote- ja 

asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan edellyttämä tuottojen ja kustannusten seuranta 

ja kohdistaminen aiheuttamisperiaatetta noudattaen on mahdollista. Hierarkkisen toi-

mintamallin yksiköissä kannattavuuslaskennan ei nähdä olevan hyödyllistä, koska toi-

mintamallissa tuotot eivät aiheudu kannattavuuslaskennan edellyttämällä tavalla tuote-

tusta suoritteesta, vaan yksiköiden tuotot saadaan määrärahana talousarvion yhteydessä.  

 

Miten kuntaorganisaatiot hyödyntävät tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslasken-

tainformaatiota päätöksenteon tukena ja mitä rajoitteita informaation käytölle on? 

 

Johdon laskentatoimen katsotaan kirjallisuudessa palvelevan ennen kaikkea johdon te-

kemän päätöksen tukemista. Yksityisellä sektorilla päätöksenteon pohjaksi on pyritty 

löytämään kannattavuutta edistäviä vaihtoehtolaskelmia, jotta olisi mahdollisuus valita 

toiminnan kannalta edullisin ja samalla voittoa tuottava ratkaisu. Tutkimuksen empiiri-

sen aineiston perusteella kuntaorganisaatioissa tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuus-

laskennan käyttöönotossa ja soveltamisessa on kyse myös paljon muusta. Hyötyjä on 

havaittavissa monenlaisia, mutta merkittävimmät niistä liittyvät kustannusten hallintaan, 

prosessien kuluttamien voimavarojen tunnistamiseen, hinnoitteluun sekä suoritteen tuo-

tantoa koskeviin päätöksiin. Mainitut hyödyt nousivat esille kaikissa tutkimuksen koh-

deyksiköiden haastatteluissa. Haastattelujen voidaankin edellä mainitun perusteella to-
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deta olleen tutkimuksen kannalta riittävät, eivätkä lisähaastattelut olisi tuoneet tutki-

mukselle merkittävää lisäarvoa. On kuitenkin hyvä huomioida, että tuote- ja asiakaskoh-

taisen kannattavuusinformaation hyödyntämismahdollisuudet ovat monipuoliset ja yk-

sikkökohtaisia eroja, sekä tässä tutkimuksessa mainitsemattomia hyödyntämismahdolli-

suuksia varmasti on. 

 

Hinnoittelussa tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa hyödynnetään hinnoitel-

taessa tuotetta yleisesti tai tietylle asiakkaalle. Kannattavuuslaskelmien avulla suoritteen 

hinta saadaan vastaamaan paremmin todellisia tuotantokustannuksia. Eräs kuntatalou-

den erityispiirre kannattavuusinformaatiota hyödynnettäessä yksityiseen sektoriin ver-

rattuna tulee esille hinnoittelua koskevan päätöksenteon yhteydessä. Tuotteen tai asiak-

kaan kannattavuuden ollessa korkea, tuotekannattavuusinformaation perusteella voidaan 

nimittäin tehdä tuotteen hinnan alentamista koskeva päätös. Kuten teoriaosasta, joka 

pohjautuu pitkälti yksityisen sektorin kannattavuuskirjallisuuteen, käy ilmi, näin ei yksi-

tyisellä sektorilla menetellä, vaan yksityisellä sektorilla tuotteiden tuottamaan voittoon 

juuri pyritään. Kuntasektorilla tavoitteena ei kuitenkaan ole voiton tuottaminen, vaan 

toiminnan kustannusvastaavuus niin, että toiminnan tuotot ja siitä aiheutuvat kustannuk-

set vastaavat toisiaan. Toisaalta tuotteen tai asiakkaan kannattavuuden ollessa alhainen, 

on suoritteen hintaa mahdollista nostaa vastaamaan paremmin suoritteen tuotantokus-

tannuksia. Suoritteen hinnan korotuksen on kuitenkin oltava perusteltavissa ja se on 

osoitettava tarpeelliseksi (vrt. Tampereen Tietotekniikkakeskus). Joskus koetaankin 

mielekkäämmäksi ostaa suorite toiselta palveluntarjoajalta, kuin nostaa tuotteen hintaa 

vain, jotta tuote saadaan kannattavaksi.  

 

Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuusinformaation perusteella voidaan täten tehdä 

myös palveluntuotantoon liittyviä päätöksiä. Kannattavuusinformaation perusteella voi-

daan päättää muun muassa palvelun ulkoistamisesta tai kilpailuttamisesta. Tuotekohtai-

nen kannattavuusinformaatio osoittaa, kannattaako suoritetta tuottaa itse, vai onko suo-

rite kannattavampaa ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Asiakaskannattavuusin-

formaation perusteella puolestaan voidaan päätellä, onko suoritteen tuottaminen tietylle 

asiakkaalle kannattavaa. Jos tuottaminen ei ole kannattavaa, saattaa asiakassuhteesta 

olla mahdollista luopua. Kuntatalouden erityispiirteenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että 

tällaiset päätökset koskevat vain kuntaorganisaation ulkopuolisia asiakkaita, sillä kau-
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pungin sisäisille asiakkaille yksiköillä on velvollisuus tuottaa suoritteita asiakkaan kan-

nattavuudesta riippumatta. 

 

Kannattavuusinformaation hyödyntäminen on riippuvainen siitä, mistä tuotteesta tai asi-

akkaasta on kyse. Kaikkien tuotteiden ja asiakkaiden kohdalla kannattavuusinformaatio-

ta ei voida hyödyntää samalla tavalla. Tätä pidetään myös kannattavuusinformaation 

käytön rajoitteena, sillä julkisella sektorilla suoritteita on usein tuotettava tuotteen tai 

asiakkaan kannattavuudesta riippumatta. Päätöksentekijän näkökulmasta kannattamat-

tomien tuotteiden ja asiakkaiden ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista pelkästään tuotteita 

tai asiakkaita eliminoimalla, vaan kustannuksia pitää kontrolloida ja johtaa. Ydinkysy-

mykseksi kannattavuuslaskelman jälkeen jääkin se, miten ja mitä kustannuksia on todel-

lisuudessa mahdollista alentaa. 

 

Kannattavuustiedon hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää, että laskentainformaatio 

jaetaan kaikille niille, jotka voivat vaikuttaa kustannuksiin ja siten myös kannattavuu-

den muodostumiseen. Kuntataloudessa tärkeitä päätöksiä ei tehdä pelkästään ylimmällä 

tasolla, vaan esimerkiksi voimavarojen kulutuksen hallintaa ja käyttöä koskevia ratkai-

suja tehdään myös yksikkötasolla. Toimivalla tasolla oleva tieto ja osaaminen tuotteiden 

tuottamisprosessiin liittyen on kannattavuuden kannalta erittäin merkittävää. Informaa-

tion hyödyntäjän tuntiessa tuotteen kustannusrakenteen, tuotekustannuksiin on mahdol-

lista vaikuttaa ja kannattavuutta sitä myötä parantaa.  

 

Kuntaorganisaatioissa tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskentainformaation 

hyödyntäminen on pitkäjänteistä työtä. Kannattavuuslaskentainformaatiota hyödynnet-

täessä, hyödyntämisen aikajänne on eri organisaatioissa eripituinen. Yleisesti kannatta-

vuusinformaatio nähdään hyödylliseksi suhteellisen pitkällä, noin vuoden aikajänteellä. 

Vuoden aikaväli on hyvä muun muassa siitä syystä, että yksiköillä olevat suuret me-

noerät saattavat lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna vääristää kannattavuuslukuja, jol-

loin informaatiosta ei ole hyötyä. Kannattavuuslaskelmat sisältävät kuitenkin myös 

muuta informaatiota, kuten tietoa myydyistä määristä, jota voidaan hyödyntää lyhyem-

mällä aikavälillä.  
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Miten tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskenta palvelevat laskentainformaation 

hyödyntämisen prosessi- ja tuloksellisuuskriteerinäkökulmaa? 

 

Teoriaosassa johdon laskentatoimen yhdeksi tehtäväksi on määritelty johdon päätöksen-

teon tukeminen. Empiirisen aineiston perusteella tuote- ja asiakaskohtainen kannatta-

vuuslaskentainformaatio palvelevat päätöksenteon lisäksi myös muita laskentatoimen 

tehtäviä, erityisesti suunnittelua ja seurantaa, kaikkia hieman eri painotuksin.  

 

Suunnittelun näkökulmasta tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuus tuovat yksikköön 

tietoa muun muassa tuloksen muodostumisesta sekä kustannusten jakautumisesta eri 

tuotteiden ja asiakkaiden kesken. Suunnitteluvaiheessa kannattavuuslaskentaa voidaan 

hyödyntää, kun mietitään miten resursseja tulisi kohdentaa; miten paljon jokin tuote 

vaatii esimerkiksi henkilöstöresursseja. Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslasken-

ta tuottavat informaatiota myös kustannusmuutoksista ja informaation avulla on mah-

dollista arvioida kustannusten mahdollisimman todellinen taso. Päätöksentekovaiheessa 

kannattavuuslaskenta konkretisoituu päätöksenteon tukena. Kuntataloudessa kannatta-

vuuslaskentainformaatiota hyödynnetään muun muassa hinnoittelua sekä voimavarojen 

kohdistamista koskevissa päätöksissä. Kannattavuusinformaation perusteella tehdään 

myös säästötoimenpiteitä koskevia päätöksiä. Päivähoidon empiirisen aineiston perus-

teella tämä saattaa tarkoittaa päiväkotien sulkemista tietyksi ajaksi. Seurantaa kannatta-

vuuslaskenta palvelee erityisesti päätösten toteutumisen seurannan osalta. Seurannan 

avulla tarkkaillaan menojen ja tulojen välistä suhdetta ja tarkastellaan ovatko tehdyt 

päätökset esimerkiksi hinnoittelun suhteen olleet oikeita, ja miten tuotteen tai asiakkaan 

kannattavuus kehittyy. Seurantavaiheessa kannattavuuslaskennan rooli on erityisen tär-

keä, sillä ilman seurantaa kannattavuuslaskennasta saatavat hyödyt koetaan vähäisiksi. 

 

Johdon laskentatoimen toiseksi tehtäväksi on teoriaosassa määritelty tuloksellisuuden 

edistäminen. Kuntataloudessa tuloksellisuuden arvioinnin rooli korostuu entistä enem-

män, ja tuloksellisuustekijöiden rooli on oleellinen myös päätöksenteossa. Empiirisen 

aineiston perusteella tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuusinformaatio palvelevat 

myös tuloksellisuusnäkökulmaa. Liiketaloudellinen kannattavuus kattaa niin tuottavuu-

den, taloudellisuuden kuin vaikuttavuudenkin.  
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Tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuden seuranta ja pyrkimys toimia kannattavam-

min parantaa taloudellisuutta, sillä toiminnan kustannuksia pienentämällä myös toimin-

nan taloudellisuus paranee. Tuottavuutta kannattavuusseurannan avulla pystytään paran-

tamaan esimerkiksi palveluiden käyttöastetta (myydyt määrät) seuraamalla. Kun käyttö-

astetta pystytään nostamaan, tuottavuus paranee. Kannattavuusseurannan avulla pysty-

tään vaikuttamaan myös palvelujen vaikuttavuuteen. Kannattavuusseuranta helpottaa 

tavoiteseurantaa ja edesauttaa tavoitteiden saavuttamista, mikä parantaa vaikuttavuutta. 

 

Lopuksi 

 

Jari Tammi (2006, 75) on väitöskirjassaan todennut laskentainformaation hyödyistä seu-

raavasti: ”Vasta sitten kun laskentajärjestelmän tuottaman informaation ominaisuudet 

tyydyttävät käyttäjän tarpeita, sen voidaan katsoa muodostuvan hänelle hyödyksi.” Tuo-

te- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan voidaan katsoa olevan merkittävä infor-

maatiolähde kuntaorganisaatioissa, sillä se tuottaa yksiköille relevanttia informaatiota, 

jonka voidaan katsoa olevan päätöksentekijöille hyödyksi. Tuote- ja asiakaskohtaisen 

kannattavuuslaskennan avulla kuntaorganisaatioissa pystytään ennakoimaan paremmin 

tulevaa ja toimimaan kustannustehokkaammin. Kannattavuusinformaation avulla on 

mahdollisuus oppia koko organisaation tasolla tuotteiden ja asiakkaiden todellisesta 

kustannusrakenteesta ja kustannusten käyttäytymisestä, sekä hyödyntää saatua tietoa 

päätöksenteossa.  

 

Tässä tutkimuksessa on korostettu laskentainformaation johtamisen roolia organisaation 

päätöksenteossa. On kuitenkin muistettava, että tehdessään päätöksiä sekä ohjatessaan 

ja valvoessaan organisaation toimintaa, operatiivinen johto tarvitsee monenlaista tietoa. 

Operatiiviselle johdolle eri riitä pelkästään organisaation laskentatoimea koskeva tieto 

tai edes koko organisaation omaa toimintaa koskeva tieto, vaan on seurattava lisäksi, 

mitä tapahtuu organisaation ympäristössä: minkälaisia muutoksia tapahtuu tai on odotet-

tavissa suorite-, tuotannontekijä- ja rahoitusmarkkinoilla, julkisen vallan toimenpiteissä 

ja yhteiskunnallisessa kehityksessä yleensä.  

 

Kuntataloudessa kuitenkin tarvitaan johdon laskentatoimen tuottamaa informaatiota ja 

tarve kasvaa sitä mukaa, kun julkiseen hallintoon ja julkisiin yksiköihin kohdistetaan 

lisääntyviä odotuksia toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden suh-
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teen. Liiketaloustieteellä on oma tehtäväkenttänsä näiden ongelmien tutkimisessa ja las-

kentatoimella on liiketaloustieteen osana runsaasti julkisyhteisöjen talouteen liittyviä 

tutkimuskohteita. Tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuuslaskentainformaatio on yksi 

tärkeä tutkimuskohde, sillä sen voidaan katsoa tuovan hyötyjä kuntatalouden päätöksen-

tekotilanteisiin.  

 

Tutkimusta voitaisiin laajentaa jatkotutkimuksen muodossa useisiin suuntiin, sillä aihe-

alue on ajankohtainen ja tarpeellinen kuntatalouden laskentatoimen kehittymistä ja ke-

hittämistä ajatellen. Jatkotutkimuskohteena voisi olla esimerkiksi tuote- ja asiakaskoh-

taisen kannattavuuslaskennan hyödyntäminen varsinaisen käyttöönoton jälkeen, sillä 

laskentainformaation hyödyt konkretisoituvat vasta informaation käytön myötä. Tällöin 

voitaisiin tehdä vertailua tässä tutkimuksessa esiin tulleiden oletettujen hyötyjen, ja 

käyttöönoton myötä realisoituvien hyötyjen ja myös ongelmien välillä. Tärkeää olisi 

tutkia myös sitä, miten kannattavuutta voidaan käytännössä parantaa; millaisia toimen-

piteitä kuntaorganisaatioissa esimerkiksi asiakaskannattavuuden parantamiseksi tehdään. 

Mielenkiintoista olisi tutkia myös yleisimmin niitä tekijöitä, jotka kuntaorganisaatioissa 

johtavat kannattavuuslaskennan kehittämiseen ja toisaalta siihen, että tuote- ja asiakas-

kohtaista kannattavuuslaskentaa ei kaikissa organisaatioissa olla kiinnostuneita seuraa-

maan. 
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LIITTEET 

 

 
LIITE 1. Teemahaastattelurunko. 
 
 
1. Käyttöönotto1 
 
• Koska SAP on otettu käyttöön teidän yksikössänne? 
• Miksi haluatte ottaa käyttöönne tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan? 
• Onko yksikössänne seurattu kannattavuuslaskentaa ennen SAPin toiminnallisuuden 

käyttöönottoa? 
• Millä välineellä/välineillä? 
• Miten seuranta muuttuu käyttöönoton myötä? 
• Muuttuuko informaation hyödyntäminen päätöksenteossa jollakin tavalla? 
• Tuletteko jatkossa seuraamaan kannattavuutta jollakin toisella välineellä kuin 

SAPilla? Miksi? 
• Onko kannattavuuslaskennan käyttöönotolla SAPissa vaikutuksia muuhun talouden 

seurantaan? Mitä? 
• Voidaanko joitakin muita laskelmia jättää pois? 

• Millaisena olet kokenut kannattavuuslaskennan käyttöönottovaiheen? 
• Onko käyttöönottovaiheessa esiintynyt haasteita? 

 
SAPin käyttöönotto ja luopuminen2 
• Koska SAP on otettu käyttöön? 
• Missä laajuudessa SAPia on käytetty? 
• Mikä on Seutukeskus Oy Hämeen rooli SAPin implementoinnissa? 
• Miksi SAP-sovellus haluttiin ottaa käyttöön?  

• Mitä hyötyjä oletettiin saatavan? 
• Koska SAPista luovutaan? 
• Mitkä tekijät johtivat SAPista luopumiseen?  
• Millä keinoin tulette saamaan saman informaation, kuin mitä SAPilla on saatu? 
• Onko päätöksenteko erilaista, kun SAP on käytössä/ei ole käytössä? Millä tavoin? 
 
Kannattavuuslaskenta3 
• Millaista asiakas- ja tuotekohtaista kannattavuuslaskentaa on tehty ja tehdään? 

• Millaista tarvitaan?  
• Pidättekö kannattavuuden seurantaa/kannattavuuslaskentainformaatiota tärkeänä? 

• Miksi?  
 
 
 

                                                 
1 Tietotekniikkakeskuksen ja päivähoidon haastattelut 
2 Hämeenlinnan haastattelut 
3 Hämeenlinnan haastattelut 
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2. Raportointi4 
 

• Missä, kenelle ja miten usein raportoitte kannattavuuslaskennan tuloksista?  
• Millaisen raportin tulette saamaan SAPista?  

• Mitkä tiedot raportilla ovat tärkeitä/mihin kiinnitetään huomiota? 
• Onko SAPista saamanne raportti helposti ymmärrettävissä ja hyödynnettävissä? 
• Millaisissa aikajaksoissa tarkastelette kannattavuutta ja minkälaisella aikavälillä in-

formaatiosta voidaan mielestänne tehdä ”lopullisia” johtopäätöksiä? 
• Onko käyttöönottamanne toiminnallisuus mielestänne riittävä kannattavuuden seu-

rantaan?  
 
 
 
3. Hyödyntäminen 
 
 
Sykli 
• Millaisissa tilanteissa (SAP-pohjaista) tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuuslas-

kentaa voidaan mielestänne hyödyntää, jos hyödyntämistä tarkastellaan laskentatoi-
men tehtävien näkökulmasta (suunnittelu/päätöksenteko/toimeenpano/seuranta)? 

 
Tuloksellisuus 
• Miten tuote- ja asiakaskohtaisella kannattavuuslaskennalla pystytään mielestänne 

tavoittamaan eri tuloksellisuusindikaattoreita, esimerkiksi tuottavuutta tai vaikutta-
vuutta? 
• Edistääkö kannattavuusseuranta tuloksellisuuspyrkimystä? 

 
Hyödyntäjät 
• Miten eri toimijat hyödyntävät kannattavuusinformaatiota?  
 
Hyödynnettävyys 
• Millaisia päätöksiä/konkreettisia toimenpiteitä kannattavuusraporttien pohjalta voi-

daan tehdä? 
• Miten hyödynnätte tuotekannattavuuslaskentaa? 

• Mitä tehdään kannattamattomille tuotteille? 
• Miten hyödynnätte asiakaskannattavuuslaskentaa? 

• Mitä tehdään kannattamattomille asiakkaille? 
• Onko informaation käytölle olemassa rajoitteita? 

• Aiheuttaako toiminnan "julkisuus" ongelmia kannattavuusinformaation hyödyn-
tämiseen? 

• Oletteko miettineet keinoja, joilla tuote- tai asiakaskohtaista kannattavuutta voidaan 
parantaa? 

 
Informaation kustannus–hyöty-suhde 
• Koetteko, että kannattavuusinformaation tuomat hyödyt ovat suuremmat, kuin käyt-

töönotosta ja hyödyntämisestä aiheutuvat kustannukset? 
• Luettele muutamat tärkeimmät hyödyt ja kustannukset/haitat. 

                                                 
4 Tietotekniikkakeskuksen ja päivähoidon haastattelut 
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LIITE 2. SAPin taloudenohjauksen peruselementit (Liljaranta 2007). 
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LIITE 3. Tampereen kaupungin talouden tietojärjestelmäverkko ennen SAP-

järjestelmää (Laitinen 2005, 18). 
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LIITE 4. Talousjärjestelmät SAPin käyttöönoton jälkeen (Laitinen 2005, 19). 
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LIITE 5. Tietotekniikkakeskuksen SAPin tuote- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslas-

kennan raporttisuunnitelma. 
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LIITE 6. Päivähoidon tuoteryhmäkannattavuusraportti. 

  


