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TOIMINTOLASKENTA ASIAKASKANNATTA VUUDEN LASKENTA VÄLINEENÄ. 
CASE: LIBRI-LOGISTUKKA OY

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ratkaisu kohdeyrityksen käytännön ongelmaan, eli 
laskea asiakaskannattavuudet mahdollisimman tarkalla tasolla. Käytännön ongelmasta 
johdettiin tutkielman tavoite, joka oli selvittää toimintolaskennan sekä asiakas- 
kannattavuuslaskelmien soveltuvuus logistiikkapalveluyritykseen. Tavoitteeseen 
päästiin rakentamalla toimintolaskentajärjestelmä sekä sen tuottamiin tietoihin 
pohjautuvat asiakaskannattavuusraportit. Tavoitteeseen pääsyä mitattiin analysoimalla 
hyväksikäyttäjien toimenpiteitä raporttien tuottaman informaation pohjalta.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin toimintolaskentaan, asiakaskannattavuusanalyysiin sekä 
asiakassegmentointiin liittyvää lähdekirjallisuutta 1990-luvulta. Lisäksi 
kohdeyrityksessä tehtiin huhti-lokakuussa 1999 yli 30 työntekijän haastattelut, joiden 
perusteella toimintolaskentajärjestelmä rakennettiin. Tutkielma on luonteeltaan 
konstruktiivinen.

Aineiston käsittely

Tutkielmassa on lähdetty liikkeelle perinteisen kustannuslaskennan puutteista 
asiakaskannattavuuden laskemisessa, ja esitelty toimintolaskennan kaksi ulottuvuutta: 
kustannusten kohdistamisnäkökulma sekä prosessinäkökulma. Tämän jälkeen on 
käsitelty asiakaskannattavuusanalyysiin sekä asiakassegmentointiin liittyvää teoriaa. 
Erityisesti esille on tuotu asiakkaiden palvelemisesta aiheutuvat kustannukset 
myyntivolyymista riippumatta. Empiriaosuudessa on esitelty kohdeyritys Libri- 
Logistiikka Oy, rakennettu toimintolaskentajärjestelmä sekä järjestelmän tuottamat 
raportit. Lisäksi on esitelty toimintolaskennan hyväksikäyttöä kohdeyrityksessä sekä 
tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia.

Tulokset

Hyväksikäytöstä päätellen toimintolaskenta sopii muunneltuna hyvin 
logistiikkapalveluyrityksen asiakaskannattavuuden laskentaan. Tutkielman 
tärkeimpänä tuloksena ja saavutuksena on taloudellisen tuoton lisääminen jo projektin 
aikana. Lisätuottoja on saatu neuvottelemalla parempia hinnoitteluperusteita. Lisäksi 
prosessien ja toimintojen selvittäminen luo pohjaa monelle jatkokehitysprojektille.

Avainsanat

Toimintolaskenta, asiakaskannattavuus, asiakassegmentointi, resurssi, toiminto, 
laskentakohde
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat

Toimintolaskennan hyväksikäyttö on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun aikana. Tähän on 

suureksi osaksi vaikuttanut välillisten kustannusten suhteellinen kasvu. Automaation ja 

informaatioteknologian tehostuessa yrityksissä tarvitaan työvoimaa entistä vähemmän. 

Välillisten kustannusten erityispiirteenä on usein niiden sitoutuminen pitkälle aikavälille 

yrityksen toiminnassa. Tämä aiheuttaa ongelmia asiakaskannattavuuden selvittämisessä. Kuinka 

esimerkiksi voidaan kohdistaa suuren koneinvestoinnin kustannukset asiakkaille tai tuotteille 

oikeassa suhteessa?

Kun työtä tehtiin käsityönä, ja automaatioaste oli alhaisempi, suurin osa yritysten 

kustannuksista muodostui yleensä raaka-aineista, työvoimasta sekä muista välittömistä 

kustannuksista. Perinteisellä kustannuslaskennalla on laskettu asiakaskannattavuuksia 

kohdistamalla välittömät kustannukset suoraan laskentakohteille, ja käyttämällä niin sanottuja 

yleiskustannuslisiä välittömien kustannusten kohdistamiseen. Yleiskustannuslisillä tarkoitetaan 

volyymiperusteisia kohdistimia, esimerkiksi kustannusten kohdistamista myyntivolyymin tai 

välillisten materiaali- tai työvoimakustannusten suhteessa.

Nykyajan yrityksissä ei perinteisellä kustannuslaskennalla kuitenkaan enää saada tarkkoja 

laskelmia asiakaskannattavuudesta, koska välillisten kustannusten osuus on usein 

huomattavasti suurempi kuin välittömien. Koska yleiskustannuslisät perustuvat esimerkiksi 

myyntivolyymin mukaiseen kohdistamiseen, suuret asiakkaat saavat kohtuuttoman suuren 

kustannustaakan kantaakseen pienten asiakkaiden kustannuksella. Päätöksentekijöiden 

luottaessa kustannuslaskelmiin, on heillä vaara tehdä virheitä esimerkiksi hinnoittelupäätöksissä 

sekä asiakas-ja tuotevalikoimaan liittyvissä päätöksissä. Tarkempien laskelmien tekemiseen on 

kehitetty toimintolaskenta.
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1.2. Tutkielman tavoitteet ja tutkimusmenetelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, sopiiko toimintolaskenta asiakaskannattavuuden 

selvittämisen työvälineeksi logistiikkapalveluyrityksessä sekä miten asiakaskohtaista tietoa 

voidaan käyttää hyväksi. Alkusysäys tutkimukselle on tietämättömyys todenmukaisista 

asiakaskannattavuuksista kohdeyrityksessä. Tavoitteeseen on pyritty rakentamalla 

kohdeyritykseen toimintolaskentajärjestelmä, ja analysoimalla järjestelmän pohjalta 

rakennettuja asiakas- ja asiakasryhmäkohtaisia raportointimalleja.

Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen case-tutkimus, jonka tarkoituksena on ratkaista 

todellisia liikkeenjohdollisia ongelmia siten, että myös ratkaisun toimivuus tulee testattua 

tutkimusprosessin kuluessa (Lukka — Tuomela, 1998, 23). Konstruktion kehittäminen on 

ongelmanratkaisua, jonka tuotoksena saadaan luotua uutta, aikaisemmasta poikkeavaa 

informaatiota (Kasanen - Lukka - Siitonen, 1991, 302). Tässä tutkielmassa konstruktiona on 

kohdeyritykseen rakennettu laskentajärjestelmä sekä sen tuottamat raportit, joita kuvataan 

tutkielman case-osuudessa. Samalla yhdistetään jakeluketjuun liittyvä teoria eri 

asiakassegmenttien palvelemiseen.

Konstruktiivinen tutkimusmetodi sopii hyvin tutkimusongelman selvittämiseen, koska 

tavoitteena on käytännön ongelman ratkaiseminen. Konstruktiivista tutkimusta voidaan 

havainnollistaa jakamalla työ vaiheisiin (Kasanen - Lukka - Siitonen, 1991, 306):

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen.

2. Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta.

3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen.

4. Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen.

5. Ratkaisuissa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteellisen 

uutuusarvon osoittaminen.

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.

Näitä konstruktiivisen tutkimuksen työvaiheiden toteuttamista on analysoitu yhteenveto- 

osuudessa.



1.3. Tutkielman rakenne

Toisessa luvussa perustellaan motiivit toimintolaskennan käyttöönotolle: perinteinen 

kustannuslaskenta ei enää vastaa todellisuutta, ja sen tilalle tarvitaan toimintolaskentaa 

asiakaskannattavuuden selvittämiseen. Lisäksi esitellään toimintolaskennan teoriaa yleisellä 

tasolla, ja kuvataan toimintolaskennan kaksi eri näkökulmaa: kustannusten 

kohdistamisnäkökulma sekä prosessinäkökulma.

Kolmannen luvun tarkoituksena on esitellä ja vertailla erilaisia tapoja laskentainformaation 

hyväksikäyttöön päätöksenteossa. Luku sisältää teoriaa asiakaspalvelun kustannuksista sekä 

asiakaskannattavuusanalyysista. Palvelun laatuun liittyy läheisesti myös ECR (Efficient 

Consumer Response), ja sen hyödyntämistä pohditaan kustannuslaskennan näkökulmasta. 

Lisäksi otetaan kantaa resurssien panostamiseen oikeisiin, eli pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman kannattaviin, kohteisiin. Tällaisten, niin sanottujen avainasiakkaiden 

selvittämiseen voidaan käyttää asiakaskannattavuusanalyysia (Customer Profitability Analysis, 

CPA), jonka pääperiaatteet kolmannessa luvussa esitellään.

Kolmannen luvun loppuosa käsittelee asiakassegmentointia, ja sen hyödyntämistä asiakkaiden 

kannattavuuksia analysoitaessa. Ideana on analysoida asiakkaita segmenteittäin, jolloin 

yksittäisten asiakkaiden kannattavuuksia tarkastellaan ainoastaan tarkempaa tietoa 

vaadittaessa. Luvussa on pohdittu segmentoinnin yhdistämistä asiakaskannattavuusanalyysiin, 

ja strategioiden muodostamiseen eri asiakasryhmien palvelemiseksi.

Neljännestä luvusta eteenpäin yhdistetään edellisissä luvuissa esitellyt teoreettiset viitekehykset 

todelliseen ympäristöön. Itse viidennessä luvussa esitellään lyhyesti kohdeyritys, kuvataan 

keskeisimmät toimintaprosessit sekä kustannusrakenne, millä luodaan pohjaa 

toimintolaskentajärjestelmän esittelemiselle. Viidennessä luvussa esitellään 

toimintolaskentajärjestelmän pääpiirteet sekä komponentit, joita ovat laskentakohteet, 

toiminnot, resurssit sekä kohdistimet.

Kuudennessa luvussa on kuvattu toimintolaskentajärjestelmästä saatavia raportteja sekä taustaa 

niiden kehittämiselle. Tärkeänä kokonaisuutena on raporttien avulla aikaansaatavien
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toimenpiteiden tekeminen eli hyväksikäyttö kohdeyrityksessä. Lisäksi lukuun on sisällytetty 

asioita toimintolaskennan jatkokehityksestä. Luvussa vedetään myös yhteen toimintolaskennan 

ja asiakassegmentoinnin teoria sekä kohdeyrityksen sovellukset näihin kokonaisuuksiin.

Seitsemännessä luvussa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset tutkielmasta, ja pohditaan 

toimintolaskennan soveltuvuutta asiakaskannattavuuden analysointiin kohdeyrityksessä.

1.4. Tutkielman rajaukset

Toimintolaskennan perusasioita lukuun ottamatta tutkielmassa käsitellään ainoastaan 

toimintolaskennan kustannustenkohdistamisnäkökulmaa, ja erityisesti kustannusten 

kohdistamista asiakkaille. Lisäksi asiakaskannattavuutta käsittelevässä kappaleessa tuodaan 

esille vain perusasiat segmentoinnista, koska tutkimuksen päätavoite on tutkia 

toimintolaskennan soveltuvuutta asiakaskannattavuuden laskennan työvälineenä, ei jaotella 

asiakkaita muiden näkökulmien mukaan.

1.5. Käsitteiden määrittely

Toimintolaskennan ”alkuperäinen” termi on Activity-Based Costing (Shields - McEwen, 1996, 

15), joka on yleensä suomennettu toimintolaskennaksi (Torppa, 1998, 5) tai toimintoihin 

perustuvaksi laskennaksi (Miller, 1993, 73). Käytän tässä työssäni yleisemmin käytettyä 

toimintolaskenta-termiä. Resurssiajuri-termi on suomennettu suoraan Resource Driver-termistä 

(Greeson - Kocakulah, 1997, 16) ja kustannusajuri-termin vastaavasti Cost Driver-termistä 

(Tollington, 1998, 44).

Termeillä ”kohdistaminen” ja ”jakaminen" on suuri ero: kohdistaminen on kyseessä silloin kun 

kustannukset voidaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kanavoida laskentakohteelle. 

Jakaminen taas on tarpeen silloin kun aiheuttamisperiaatetta ei saada selville tai selvittäminen
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tulisi turhan kalliiksi. Jakaminen siis perustuu usein erilaisiin arvioihin suhteellisista osuuksista. 

Laskentakohteilla tarkoitetaan asioita, joiden kannattavuuksia pyritään selvittämään: 

esimerkiksi asiakkaita, tuotteita sekä jakelukanavia.

Toimintojohtamisella tarkoitetaan toimintolaskennan tuottaman tiedon hyväksikäyttöä 

liiketoiminnassa. Toimintojohtaminen ymmärretään usein virheellisesti ainoastaan ylimmän 

johdon työkaluksi. Todellisuudessa toimintojohtamista voidaan soveltaa yritysorganisaation 

kaikissa osissa.

Segmentoinnilla tarkoitetaan asiakkaiden jaottelua. Sen tarkoituksena on määrittää yrityksen 

toimintaratkaisujen pohjaksi sellaiset ryhmät, joiden hoitamisen avulla yritys pystyy 

saavuttamaan tavoittelemansa menestyksen (Rope, 1995, 94).
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2. TOIMINTOLASKENNAN PERIAATTEET JA EROT PERINTEISEEN 

KUSTANNUSLASKENTAAN

2.1. Yritysten muuttunut kustannusrakenne

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yritysten kustannusrakenteet ovat muuttuneet 

huomattavasti. Välittömien kustannusten osuus on ratkaisevasti vähentynyt välillisten 

kustannusten taas kasvaessa. Suurin vaikuttaja tähän on ollut automaatioasteen kasvaminen 

henkilötyövoiman kustannuksella. (Lumijärvi, 1993, 11) Teknologian kehittyminen ei rajoitu 

pelkästään valmistusprosessiin, vaan ulottuu myös tuotannon jälkeisiin tukitoimintoihin ja 

erityisesti palvelusektorille (Bromwich - Bhimani, 1994, 23). Koneisiin ja laitteisiin liittyvät 

kustannukset luokitellaan useimmiten ns. kiinteiksi kustannuksiksi, eli ne pysyvät 

vakiosuuruisina, vaikka toiminta-aste muuttuisi. Myös panostukset markkinointiin ja 

tuotekehitykseen ovat lisänneet kiinteiden eli välillisten kustannusten määrää, ja näitä 

kustannuksia on vaikea kohdistaa laskentakohteille. (Lumijärvi, 1993, 11) Toimintolaskenta 

käsittelee nimenomaan näiden välillisten kustannusten kohdistamista. Kustannukset 

kohdistetaan siinä suhteessa laskentakohteille, kun nämä käyttävät yrityksessä uhrattavia 

resursseja.

Selvitettäessä erilaisten laskentakohteiden kannattavuutta perinteisesti tärkein kohde on tuote 

tai suorite. Muita, nykyään suositummaksi tulleita laskentakohteita, ovat tuotospuolella 

asiakkaat, jakelukanavat ja markkina-alueet sekä panospuolella toimittajat ja hankintakanavat. 

Jos kustannukset pystytään kohdistamaan suoraan, puhutaan välittömistä kustannuksista. 

Välilliset kustannukset taas ovat kustannuksia, joita ei voida suoraan kohdistaa 

laskentakohteille, vaan niiden kohdistamiseksi on perinteisesti käytetty 

kustannuspaikkalaskentaa. (Vehmanen & Koskinen, 1997,85-86)
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2.2. Perinteisen kustannuslaskennan puutteet

Kustannuspaikkalaskennan kaksi päätavoitetta on auttaa suoritekohtaisten kustannusten 

selvittämisessä ja selvittää vastuualueittaiset kustannukset, jotta yrityksen toiminnan 

kannattavuutta ja taloudellisuutta voidaan tarkkailla (Riistämä - Jyrkkiö, 1991, 133). Riistämä 

ja Jyrkkiö (1991, 155) väittävät, että suoritekohtaista laskentaa suoritetaan ensisijaisesti 

varaston inventaari arvoj en määrittelemiseksi sekä hinnoittelun perustaksi.

Kustannuspaikkaperusteinen malli ei kuitenkaan enää nykymaailmassa kovinkaan hyvin tue 

päätöksentekoa (esimerkiksi hinnoittelua), koska perinteisessä mallissa yleiskustannukset 

jaetaan laskentakohteille ns. yleiskustannuslisien avulla. Nämä yleiskustannuslisät ovat yleensä 

volyymiperusteisia kohdistimia. Esim. tuotannon yleiskustannukset (tuotantotilojen vuokra, 

työnjohdon palkat, koneiden huoltokustannukset) jaetaan usein konetuntien tai työtuntien 

suhteessa tuotteille. (Drury, 1996, 294) Melkein yhtä yleinen jakoperuste on välittömät 

kustannukset.

Koska perinteisen mallin avulla kustannukset jaetaan volyymiperusteisesti, suuren volyymin 

asiakkaat joutuvat kantamaan suurimman osan yleiskustannuksista. Tämä luonnollisesti johtaa 

siihen, että suurivolyymisten asiakkaiden kannattavuus heikkenee. Perinteinen laskentatapa ei 

monestikaan kuvaa oikeudenmukaista resurssien kulutuksen jakamista, koska 

suurivolyymisten asiakkaiden eteen ei yleensä tarvitse tehdä enempää työtä kuin 

pienivolyymistenkaan. Tämä johtuu siitä, että suuri osa yleiskustannuksista on esim. 

eräkohtaisia tai tuoteryhmäkohtaisia. Pienivolyymisen erän ajaminen saattaa siis aiheuttaa 

saman verran kustannuksia, kuin suurivolyymisen (esimerkiksi asetuskustannukset). Koska 

perinteinen kustannuslaskentanani usein vääristää laskentakohteiden kannattavuutta, on 

mahdollista, että yritysjohto tekee vääriä hinnoittelupäätöksiä, ja kannattavuus huononee 

entisestään. Pahimmassa tapauksessa saatetaan luopua hyvistä asiakkaista tai kannattavimman 

tuotteen valmistamisesta, ja säilyttää huonosti kannattavia tai jopa tappiollisia tuotteita 

valikoimassa.
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2.3. Kaksiulotteinen toimintolaskentamalli

John A. Miller (1993, 74) esittää neljä tärkeää kokonaisuutta, joista toimintolaskenta antaa 

tietoa:

1. Toimintojen kustannusvaikutus (lisäarvoa tuovat ja tuottamattomat toiminnot)

2. Toimintojen suorituksen tehokkuus

3. Kustannusperusteet (kustannustekijät) sekä

4. Asiakkaat, jotka käyttävät yrityksen toimintoja (resursseja)

Millerin mukaan yritysten laskentaosastot eivät monestikaan edes yritä saada selville edellä 

mainittuja asioita, vaan pyrkivät tarjoamaan tietoa osastoittain tai kululajeittain. Monesti 

raporteissa esitetään tietoa erilaisten kulujen määrästä tai käyttäjistä, mutta kaikkein tärkein 

asia jää raportoimatta: mihin raha on käytetty. Miller ei kuitenkaan ole artikkelissaan esitellyt 

toimintolaskennan jaottelua kahteen, vasta viime vuosina esille tulleisiin kokonaisuuteen, 

kustannusten kohdistamisulottuvuuteen ja prosessiulottuvuuteen. Hänen ehdottamansa neljä 

hyödyntämistapaa kuitenkin selvästi jakautuvat näihin osa-alueisiin. Toimintojen 

kustannusvaikutukset sekä niiden suorittamisen tehokkuus palvelevat selkeästi 

prosessiulottuvuutta ja kustannusperusteet sekä asiakaskohtaiset tiedot liittyvät kiinteästi 

kohdistamisulottuvuuteen. Seuraavissa luvuissa on lyhyesti esitelty molempien, toisistaan 

riippuvaisten, osien periaatteet.

2.3.1. Kustannusten kohdistamisulottuvuus

Kustannusten kohdistamisulottuvuus perustuu analyysiin, joka käsittelee voimavarojen 

kohdistamista laskentakohteille johdon päätöksenteon tueksi. (Vehmanen - Koskinen, 1997, 

129-130) Kohdistamisulottuvuuden ansiosta pystytään siis selvittämään laskentakohteiden 

todellinen kannattavuus ja sitä kautta tekemään hinnoitteluun ja tuotevalikoimaan liittyviä 

päätöksiä (Tumey, 1992, 20). Yksi kohdistamisulottuvuuden tärkeimmistä kokonaisuuksista 

on toimintojen kapasiteetin määrittäminen oikeiden, aiheuttamisperiaatteen mukaisten 

kustannusten selvittämiseksi.
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Kustannusten kohdistamisnäkökulman periaatteena on kohdistaa kustannukset 

laskentakohteille siinä suhteessa kun nämä käyttävät yrityksessä uhrattavia resursseja 

(Tollington, 1998, 44). Kustannukset saadaan kirjanpidon tileiltä, ja ne jaetaan omiksi 

resursseiksi. Tämän jälkeen resurssien kustannukset kohdistetaan eri toiminnoille ns. 

resurssiajurien avulla. Toiminnot eivät ole perinteisessä kustannuslaskennassa käytettyjä 

kustannuspaikkoja, vaan erilaisista työtehtävistä koostuvia työkokonaisuuksia, joiden 

kustannukset voidaan kohdistaa toimintoajureiden avulla laskentakohteille.

Kuviossa 2.1. on esitetty esimerkki kustannusten kohdistamisesta. Kirjanpidon tilejä on jaettu 

kolmelle eri resurssille: henkilöstölle, kiinteistölle sekä markkinoinnille. Henkilöstöresurssille 

jaetaan mm. palkka- ja henkilöstösivukustannuksia sisältävät tilit, kiinteistölle erilaiset 

kiinteistön ylläpitoon liittyvät tilit ja vuokrat, ja markkinointiresurssille edustamiseen, 

myynninedistämiseen ja mainontaan liittyvät tilit. Kaikki tilit kohdistetaan jollekin resurssille ja 

siten jokainen resurssi sisältää yleensä useampia kirjanpidon tilejä. Tämä helpottaa 

resurssiajureiden käyttöä, kun jokaisen tilin kustannuksia ei tarvitse erikseen kohdistaa 

toiminnoille.

Resurssiajurit määräävät, missä suhteessa tietyn resurssin kustannukset kohdistetaan eri 

toiminnoille (Brimson, 1998, 8). Henkilöstö- ja markkinointikustannusten paras

kohdistusperuste on eri toimintoihin käytettävät työtunnit ja kiinteistökustannusten toimintojen 

käyttämät neliö- tai kuutiomäärät. Toimintolaskentaa koskevassa kirjallisuudessa on 

valitettavan vähän puututtu resurssiajureiden tarkkaan kohdistamiseen. Kohdistettaessa 

kustannuksia resursseilta toiminnoille on vältettävä pieniäkin virheitä, koska virheet mallin 

alkuvaiheessa kertautuvat myöhemmin kohdistettaessa kustannuksia toiminnoilta edelleen 

laskentakohteille.
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Kohdistettaessa esimerkiksi henkilöstökustannuksia toiminnoille, voidaan 

henkilöstökustannusten kohdistamiseen käyttää seuraavia menetelmiä (Brimson, 1992, 192 - 

198):

a) Osaston henkilöstöresurssin kustannukset kohdistetaan toiminnoille sen mukaan, 

miten osaston kokonaistyöaika jakautuu kullekin toiminnolle. Kokonaiskustannukset 

kohdistetaan toiminnoille siten, että kullekin toiminnolle kohdistetaan toiminnon 

kokonaistyöajasta vaatiman osuuden mukainen määrä kokonaispalkkakustannuksia.

b) Työkustannukset kohdistetaan toiminnoille sen mukaan, miten kunkin

työntekijäryhmän aika jakautuu toimintojen kesken. Palkat ja

henkilösivukustannukset kohdistetaan osaston toiminnoille kertomalla kunkin 

työtehtävän mukaisen henkilöryhmän työkustannukset kertoimella, joka perustuu 

tämän työntekijäryhmän ajankäyttöön asianomaisen toiminnon hyväksi.

c) Työkustannukset kohdistetaan toiminnoille sen mukaan, miten kunkin yksittäisen 

työntekijän aika jakautuu eri toimintojen kesken. Koko henkilöstö haastatellaan tai 

suoritetaan erityinen tutkimus, jolla selvitetään miten kunkin henkilökohtainen 

ajankäyttö kullekin toiminnolle jakautuu.

Edellä mainituista kolmesta menetelmästä ei suoraan voida sanoa, mikä niistä on paras. 

Ensimmäinen vaihtoehto, jossa kaikkia osaston työntekijöitä pidetään samanvertaisina, antaa 

erittäin harhaanjohtavia tuloksia sellaisissa tapauksissa, jossa osaston henkilökunnan palkkataso 

vaihtelee huomattavasti työntekijöittäin. Esimerkiksi hallintoelimissä saman osaston 

työntekijöiden palkkaerot saattavat olla kolmin- tai jopa nelinkertaisia (esimerkiksi assistentti 

vs. talousjohtaja). Kolmas vaihtoehto, jonka mukaan jokainen työntekijä on oma resurssinsa, 

antaa tarkimmat tulokset. Toisaalta, mikäli osaston sisällä kaikki työntekijät suorittavat samoja 

toimintoja, ja heidän palkkatasonsa on sama, tehdään mallista tarpeettoman monimutkainen 

lisäämällä resurssien määrää.
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Kun kaikki kustannukset on kohdistettu toiminnoille, viedään ne toiminnoilta eteenpäin 

laskentakohteille. Kohdistettavien kustannusten määrän tietylle laskentakohteelle määrittää 

toimintoajuri (Brimson, 1998, 8). Asiakaskäyntien kustannukset jaetaan ensin tietyn aikavälin 

asiakaskäyntien lukumäärällä, jolloin saadaan yhden asiakaskäynnin yksikkökustannus. Tämän 

jälkeen saadaan laskettua tietylle asiakkaalle kohdistuvat kustannukset, kun tiedetään kyseistä 

asiakasta koskevien asiakaskäyntien lukumäärä. Vastaavasti voidaan laskea esimerkiksi yhden 

tilauksen käsittelyn kustannukset, ja sitten laskea kullekin asiakkaalle kohdistettava määrä.

KIRJANPIDON TILIT

KIINTEISTÖ MARKKINOINTIHENKILÖSTÖ

RESURSSIA JURIT

ASIAKASKÄYNNITTILAUSTEN KÄSITTELY
TOIMINTO AJURIT

ASIAKAS ВASIAKAS A

Kuvio 2.1. Malli kustannusten kohdistamisesta toimintolaskennan avulla.

Useimmat toimintolaskentacaset, joita on kirjoitettu tieteellisiin julkaisuihin sekä oppikirjoihin, 

painottuvat tuotannon puolelle, jossa toiminnot ovat helposti määriteltävissä esim. erilaisten 

tuotantovälineiden mukaisesti (Cave - Mills, 1990, 36). Hallintopuolella syntyvät kustannukset 

sivuutetaan usein ns. yritystason kustannuksina, eli niitä ei edes yritetä kohdistaa tuotteille tai 

asiakkaille muun kuin asiakkaan ostovolyymin perusteella. Toinen tapa on käsitellä 

hallintokustannuksia periodikohtaisina, jolloin laskentakohteille (esimerkiksi asiakkaat, 

tuotteet) kohdistetaan vain tuotannossa syntyvät (välittömät) kustannukset, ja 

yleiskustannukset (mukaan lukien hallintokustannukset) jätetään kokonaan kohdistamatta. 

Tällöin on vaikeaa tehdä kustannuksiin perustuvia päätöksiä, koska kaikkia laskentakohteen
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aiheuttamia kustannuksia ei ole kohdistettu. Monet päätöksentekijät lisäävätkin välittömien 

kustannusten päälle tietynsuuruisen marginaalin yleiskustannusten kattamiseksi, ja juuri tässä 

on vaara tehdä vääriä johtopäätöksiä asiakas- tai tuotekannattavuuksista laskentainformaation 

pohjalta.

2.3.2. Kustannusten prosessiulottuvuus

Prosessiulottuvuutta ei perinteinen kustannuslaskenta ole huomioinut. Se ilmentää yrityksen 

tarvetta saada informaatiota, miksi ja miten toimintoja tehdään (Turney, 1992, 20). 

Prosessiulottuvuuden ansiosta voidaan arvioida yrityksen tehokkuutta toimia, ja samalla 

analysoida, mitkä toiminnot tuottavat asiakkaalle ja yritykselle itselleen lisäarvoa ja mitkä eivät. 

Tavoitteena on luonnollisesti pyrkiä eroon lisäarvoa tuottamattomista toiminnoista ja siten 

vapauttaa yrityksen resursseja lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. Lumijärven, Kiiskisen ja 

Särkilahden (1995, 47) mukaan prosesseissa on monesti myös lisäarvoa tuhoavia toimintoja, 

jotka vähentävät asiakkaan hyödykkeestä saamaa arvoa. Tällaisia ovat mm. virheet, 

pilaantumiset sekä viivytykset, ja niistä pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä eroon. Prosessin 

analysointi antaa tietoa erilaisista kehittämismahdollisuuksista ja tavoista parantaa yrityksen 

suorituskykyä. Vaikka jokin toiminto tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, se ei tarkoita sitä että 

toiminto suoritetaan tehokkaasti ja laadukkaasti (Turney, 1992, 22).

Turneyn (1992, 20) mukaan yksi toimintolaskentajärjestelmän tärkeimmistä ominaisuuksista on 

kohdistamisulottuvuuden pohjalta tehtävien strategiapäätösten ohella toimintojen ylimääräisen 

kapasiteetin poistaminen. Tähän kätevä työkalu on useista toiminnoista koostuvan 

liiketoimintaprosessin tarkastelu. Tarkasteltaessa prosessia kokonaisuutena pystytään 

hahmottamaan toiminnot, joissa on ylikapasiteettia. Prosessinäkökulman ansiosta ylikapasiteetti 

on mahdollista siirtää ns. pullonkaulatoimintoihin. Käyttämättömän kapasiteetin 

ongelmanratkaisuun on pohdittu käytännön ratkaisukeinoja seitsemännessä luvussa.

14



Toimintojen lisäksi prosessi koostuu toimintojen välisistä linkeistä. Prosessin analysoinnin 

yhtenä tavoitteena on myös työtehtäviin käytettävän ajan ja päällekkäisen työn minimointi 

(Turney, 1992, 23). Prosessia voidaan lähteä tarkastelemaan toimintotasolla miettimällä mikä 

on kunkin toiminnon panos, eli mikä ohjaa yrityksen suorittamaan tiettyä toimintoa. Jos panos 

on esimerkiksi prosessin aiemmassa vaiheessa tapahtunut virhe ja siitä johtuva asiakkaan 

reklamointi, on helppo määrittää, miksi toimintoa tehdään ja miten toiminnon kustannuksia 

voidaan karsia, parantamalla edeltävän toiminnon laatua.

Prosessinäkökulmaa voi luonnollisesti hyödyntää myös prosessitasolla: voidaan tehdä 

laskelmia, kannattaako jokin prosessi suorittaa itse, vai tulisiko halvemmaksi ostaa palvelu 

ulkopuolelta. Ostaa vai tehdä itse-päätöksissä on kuitenkin aina otettava muitakin seikkoja 

huomioon kuin raha. Puntariin on kannattavuuden ohella asetettava myös toiminnan laatu ja 

lakisääteiset asiat.

Kuviossa 2.2. on esimerkki ostolaskuprosessista. Kuvion nuolet osoittavat prosessin 

etenemisen ja toimintojen väliset syy-seuraussuhteet. Laskuja ei voi maksaa ennen kuin ne on 

kirjattu yrityksen talousjärjestelmään. Vastaavasti laskuja ei voi kirjata ennen kuin ne on tiliöity 

oikealle kirjanpidon tilille ja kustannuspaikalle. Mikä sitten aiheuttaa laskujen tiliöintiin liittyvän 

työn, ja siten henkilöstö- ja ATK-resurssien kulutuksen? Todennäköisesti ostolaskujen 

lukumäärä. Mitä enemmän ostolaskuja vastaanotetaan, sitä enemmän joudutaan uhraamaan 

resursseja koko ostolaskuprosessissa. Prosessinäkökulmaa hyväksikäyttäen voidaan laskea, 

kuinka paljon säästetään, jos sovitaan toimittajien kanssa koontilaskutuksesta. 

Koontilaskutusta käyttämällä voidaan siirtää resursseja (esimerkiksi henkilöstöä) muihin, 

paremmin tuottaviin toimintoihin. Samalla tavalla voidaan arvioida, kannattaako investoida 

nykyaikaisempaan ATK-järjestelmään, jonka avulla koko prosessi voidaan suorittaa 

tehokkaammin.

---------------------------------------------------------------- X

LASKUJEN 
KIRJAAMINEN

2.2. Esimerkki ostolaskuprosessista.

LASKUJEN
MAKSAMINENШ LASKUJEN

TILIÖINTI

Kaivi'
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3. ASIAKASKANNATTAVUUSINFORMAATION HYVÄKSIKÄYTTÖ PÄÄTÖKSEN

TEOSSA

3.1. Yleistä

Pelkkä laskentajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen ei vielä tuo lisäarvoa yrityksen 

toimintaan. On tärkeää, että laskentainformaatiota aletaan myös käyttämään hyväksi 

kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Hyväksikäytön ryhmittelyjä on 

olemassa monenlaisia, ja tässä luvussa on esitelty muutamia käyttökelpoisia työvälineitä, kuten 

asiakaskannattavuusanalyysia sekä segmentointia. Teoriat on kytketty käytäntöön kuudennessa 

luvussa, jossa laskentainformaation hyväksikäyttötavat on jaoteltu kahteen osaan: asiakkaisiin 

kohdistuvaan analyysiin sekä sisäisiin toimintaprosesseihin kohdistuvaan analyysiin. Ottaen 

huomioon tutkimuksen päätavoitteen, huomiota kiinnitetään erityisesti asiakkaisiin liittyviin 

työvälineisiin, ja niiden hyväksikäyttöön.

3.2. Asiakaskannattavuusanalyysi (Customer Profitability Analysis)

Asiakkaiden kannattavuus ei riipu ainoastaan tuotteen yksikkökustannuksista, vaan keskeisinä 

kannattavuuteen vaikuttavina tekijöinä ovat erilaiset tukitoiminnot kuten markkinointi, jakelu ja 

asiakaspalvelu. Foster, Gupta ja Sjöblom (1996, 11) esittävät, että maantieteelliset erot, 

hankintojen hajauttaminen useammalle toimittajalle sekä erot maksutavoissa vaikuttavat 

suuresti eroihin asiakaskannattavuudessa.. Esimerkiksi luotonvalvontatyössä vain pieni osa 

asiakkaista vaatii paljon työpanoksia huonon maksutavan vuoksi. Kyseisiä asiakkaita joudutaan 

perimään kirjeitse ja puhelimitse. Tämä kuluttaa luonnollisesti yrityksessä uhrattavia resursseja.

Professori Malcolm McDonaldin mukaan yritykset eivät ymmärrä minkälaisia kustannuksia 

asiakkaista aiheutuu. Kumppanin liiketoiminnan tuntemuksen lisäksi yrityksen pitää järjestää 

oma toimintansa niin, että asiakassuhde voidaan hoitaa kannattavasti. Jos asiakkaalle riittää 

pelkkä rutiinipalvelu, ei resursseja kannata tuhlata kalliiseen avainasiakastoimintaan. (Aukia, 

1998, 16) Toisin sanoen yrityksen on erotettava, mitkä asiakkaat kannattaa pitää, mitkä ovat 

potentiaalisia, mitkä strategisia, mitkä kannattamattomia ja mitkä kannattaa hylätä (Hope,
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1998, 20). Cooper ja Kaplan (1991, 472) esittävät niin sanotun 20-225-säännön, jonka mukaan 

20 prosenttia yritysten asiakkaista tuottaa 225 prosenttia voitoista. Tämä toisaalta tarkoittaa 

sitä, että 80 prosenttia asiakkaista tuottaa 125 prosenttia tappiota. Mikäli sääntö pitää edes 

osittain paikkaansa, päätöksentekijöiden keskeinen tehtävä on erottaa tuottavat asiakkaat 

tuottamattomista.

Huomioitavaa on, että absoluuttisen ja suhteellisen kannattavuuden välillä saattaa olla suuriakin 

vaihteluita, kun asiakaspalvelun kustannuksia aletaan kohdistamaan eri asiakkaille. 

Verrataanpa taulukon 3.1. avulla kahta suhteellisen kannattavuuden osalta yhtä kannattavaa 

asiakasta (myyntikate 20 %), joiden absoluuttinen eli myyntivolyymiin perustuva myyntikate 

kuitenkin olennaisesti poikkeaa toisistaan (Asiakkaalla Iso 200 000 mk ja asiakkaalla Pieni 20 

000 mk). Taulukossa 3.1. on oletettu, että molemmat asiakkaat ovat hitaasti maksavia, 

epävarmoja asiakkaita, joiden eteen joudutaan tekemään paljon työtä luotonvalvonnan taholta. 

Tämän vuoksi molempien asiakkaiden aiheuttamat luotonvalvontakustannukset ovat 10 000 

mk kyseisellä laskentakaudella. Ison kannalta luotonvalvontakustannuksilla ei ole suurta 

merkitystä suhteellisella kannattavuudella mitattuna, sen kannattavuus laskee yhden 

prosenttiyksikön 20 %:sta 19 %:iin. Pienen suhteellinen kannattavuus sen sijaan laskee todella 

olennaisesti 20 %:sta 10 %:iin. Kannattavuustietojen pohjalta voidaan päätellä, että Pienen 

kannattavuutta on parannettava, ja paras keino siihen on maksujen nopeuttaminen. Jos tämä ei 

onnistu, kyseinen asiakas tuottaa varmastikin tappiota nettotuloksella mitattuna.

Taulukko 3.1. Esimerkki luotonvalvontakustannusten vaikutuksesta asiakaskannattavuuteen.

Asiakaskannattavuusanalyysi perustuu toimintolaskennan teoriaan: mahdollisimman suuri osa 

yrityksen kustannuksista kohdistetaan yksittäisille asiakkaille. Tämän jälkeen voidaan 

analysoida, miten eri asiakkaat tuottavat voittoa tai aiheuttavat tappiota. Johtamisen osallisuus
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ja merkitys asiakaskannattavuusanalyysiin on todistettu. Yrityksen on samanaikaisesti 

palveltava asiakasta yhä kustannustehokkaammin ja ohjattava asiakasta ostamaan yhä 

suurempia määriä tavalla, joka aiheuttaa vähemmän kustannuksia tai enemmän voittoa. 

(Paltschik, Storbacka, 1992, 160-161) Yritysjohdon on siis keskityttävä sekä yrityksen 

sisäiseen että ulkoiseen analyysiin: liiketoimintaprosesseja on jatkuvasti kehitettävä yhä 

tehokkaammiksi ja asiakkaita on ohjattava yritykselle sopivaan, voiton maksimoivaan 

ostotapaan.

Asiakaskannattavuusanalyysia tehdään siis erittäin yksinkertaisesta syystä: kaikki myyntimarkat 

eivät tuota yhtä hyvin. Asiakkaiden kannattavuudet vaihtelevat johtuen eroista myyntituloissa 

tai kustannuksissa. Alimmalla tasolla asiakaskannattavuusanalyysi keskittyy yksittäisiin 

asiakkaisiin. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös laskettaessa jakelukanavien tai 

asiakasryhmien kannattavuuksia. Asiakasryhmiä voidaan luokitella esimerkiksi kannattavuuden, 

myyntitulojen tai asiakassuhteen iän mukaan. (Foster, Gupta, Sjöblom, 1996, 5) 

Asiakasryhmien muodostamisesta kerrotaan tarkemmin segmentointia käsittelevässä 

neljännessä luvussa sekä tutkielman case-osuudessa.

Myyntitulojen mukainen luokittelu on yleensä helposti tehtävissä, koska yrityksissä tiedetään 

millä hinnalla tuotteita ostetaan, ja kuinka paljon niistä on saatu myyntituloja. Kustannusten 

ohjaaminen asiakkaille on kuitenkin huomattavasti hankalampi vaihe. Asiakaskohtaiset 

kustannukset vaihtelevat huomattavasti esimerkiksi sen mukaan maksaako asiakas ajallaan, 

halutaanko lisäpalveluja, tehdäänkö tilaukset sujuvasti, halutaanko lisää maksuaikaa tai 

vaaditaanko korkeaa varastotasoa (Hope, 1998, 22). Tarkka kustannusten kohdistaminen 

toimintolaskennan avulla mahdollistaa todenmukaisen ja luotettavan 

asiakaskannattavuusanalyysin toteuttamisen.
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3.3. Tuotteiden ja palveluiden asiakaskohtainen muokkaaminen

Gilmore ja Pine (1997, 91-94) esittävät neljän erilaisen strategian käyttämistä tuotteiden ja 

palveluiden asiakaskohtaiseen muokkaamiseen :

1. Yhteistyöstrategia, jonka mukaan yritys käy jatkuvaa neuvottelua yksittäisten 

asiakkaiden kanssa, ja auttaa näitä täsmentämään tarpeensa sekä muokkaamaan 

tuotteensa kyseisten asiakkaiden mukaan.

2. Sopeutuva strategia, jonka mukaan yritys tarjoaa standardin mukaisia, mutta 

muunneltavia tuotteita asiakkailleen.

3. Kosmeettinen strategia, jonka mukaan yritys markkinoi standardituotteita eri tavalla 

eri asiakkaille.

4. Läpinäkyvä strategia, jonka mukaan yritys tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita tai palveluita 

yksittäisille asiakkaille ilman että nämä tietävät niiden ainutlaatuisuudesta.

MUUTOS LÄPINÄKYVÄ
STRATEGIA

YHTEISTYÖ
STRATEGIA

TUOTE/

PALVELU
KOSMEETTINEN

STRATEGIA
SOPEUTUVA
STRATEGIA

EI MUUTOSTA

MUUTOSEI MUUTOSTA

ESITTÄMISTAPA
Kuvio 3.1. Tuotteiden ja palveluiden muokkaamisen neljä strategiaa (Gilmore&Pine, 1997, 95)
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Kuviossa 3.1. neljä strategiaa on mukautettu tuote/palvelu- ja esittämistapa-viitekehykseen. 

Sekä yhteistyöstrategia että läpinäkyvä strategia aiheuttavat suuria panostuksia asiakkaiden 

hyväksi, koska molempien strategioiden mukaan itse tuotteeseen tai palveluun tehdään 

asiakaskohtaisia muutoksia. Tämän vuoksi niitä tulisi soveltaa ainoastaan tuottaviin 

asiakkaisiin, joita voidaan kutsua avainasiakkaiksi. Sen sijaan sopeutuvan tai kosmeettisen 

strategian käyttäminen on todennäköisesti viisainta “massa-asiakkaiden” kohdalla, koska heille 

voidaan myydä standardituotteita. Lukumäärällisesti avainasiakkaita on huomattavasti 

vähemmän kuin “massa-asiakkaita”.

Esittämistapaan liittyviä asiakaskohtaisia muutoksia voivat olla pakkaustapa, 

markkinointimateriaalit kuten esitteet tai videonauhat sekä sijainti eli missä, milloin, kuinka ja 

kenelle tuote tai palvelu toimitetaan. Lisäksi tuotenimet sekä kauppaehdot saattavat sisältyä 

esittämistapaan liittyviin muutoksiin. (Gilmore & Pine, 1997, 95). Vaikka esittämiseen liittyvät 

muutokset ovat tuotemuutoksiin verrattuna halvempia toteuttaa, ei niitäkään kannata tehdä 

heikosti kannattavia asiakkaita varten.

3 .4. Kuluttajalähtöinen hankintayhteistyö (Efficient Consumer Response, ECR)

Efficient Consumer Response on kuluttajalähtöinen järjestelmä, jossa tavarantoimittajat ja 

jakeluketjun jäsenet työskentelevät yhdessä lopullisten asiakkaiden tyytyväisyyden 

maksimoimiseksi ja kustannusten minimoimiseksi (Home, 1998, 5). Ideana on saada tavara-, 

raha- ja informaatiovirrat mahdollisimman tasaisiksi jakeluketjussa. On luonnollista, että mitä 

enemmän prosessien kehittämiseen panostetaan, sitä enemmän aiheutuu myös kustannuksia. 

Tämän vuoksi on tärkeää löytää niin sanottu optimaalinen palvelun taso, jonka mukaan 

määräytyy myös tavara-, raha-ja informaatioprosessien kehittyminen.

Fisherin (1997, 106-109) mukaan jakeluketjun luonne määräytyy tuotteen ominaispiirteiden 

mukaan: tuote on luonteeltaan joko toiminnallinen tai innovatiivinen. Toiminnallinen tuote 

tyydyttää perustarpeita, jotka eivät muutu paljoakaan ajan myötä. Sillä on myös tasainen, 

ennustettavissa oleva kysyntä sekä pitkä elinkaari. Esimerkkinä toiminnallisesta tuotteesta on
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bensiini. Koska toiminnallisten tuotteiden kate on yleensä alhainen, yritykset panostavat myös 

innovatiivisiin tuotteisiin, jotka tuottavat paremmin. Innovatiiviset tuotteet ovat usein 

kehitystyön tuloksia esimerkiksi muodissa tai teknologiassa.

Kuviossa 3.2. on esitetty tuotteiden ja jakeluketjujen yhteensopivuutta kuvaava malli. 

Toiminnalliset tuotteet vaativat tehokkaan jakeluketjun, jonka ensisijaisena tavoitteena on 

ennustetun kysynnän tyydyttäminen tehokkaasti ja mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

Toisaalta taas innovatiiviset tuotteet tarvitsevat jakeluketjun, joka vastaa nopeasti yllättäviin 

kysynnän muutoksiin. Tällaisen markkinalähtöisen jakeluketjun tavoitteena on minimoida 

varaston taso kuitenkin niin, että tuotteet eivät lopu kesken. (Fisher, 1997, 108) Yritysten 

tyypillisin virhe on tarjota innovatiivisia tuotteita tehokkaan jakeluketjun avulla (oikea 

yläkategoria), jolloin ei kyetä tarpeeksi hyvin huomioimaan asiakkaan tarpeita. (Fisher, 1997, 

ПО) Tämän yhdistelmän puitteissa on vaara menettää parhaiten kannattavat asiakkaat, ja 

samalla pienentää uusien innovatiivisten tuotteiden tuottomahdollisuuksia.

TEHOKAS EI SOVISOPII
JAKELUKETJU

MARKKINA

LÄHTÖINEN EI SOVI SOPII

JAKELUKETJU

TOIMINNALLINEN

TUOTE

INNOVATIIVINEN

TUOTE

Kuvio 3.2. Jakeluketjujen ja tuotteiden yhteensovittaminen. (Fisher, 1997, 109)
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Kustannuslaskennan kannalta mielenkiintoinen näkökulma on myös toiminnallisen tuotteen 

tarjoaminen markkinalähtöisen jakeluketjun välityksellä (kuvion 3.2. vasen alalaatikko). Kuten 

jo luvussa 3.1. todettiin, yrityksessä ei välttämättä ymmärretä, minkälaisia kustannuksia 

asiakkaat aiheuttavat. Markkinalähtöinen jakeluketju kuluttaa paljon resursseja. Toiminnallisen 

tuotteen kohdalla suuri osa näistä resursseista menee hukkaan, koska asiakas ei odota saavansa 

kuin pelkän rutiinipalvelun. Sama asia konkretisoituu, jos käytetään kuviossa 3.1. kuvattuja 

läpinäkyvää strategiaa tai yhteistyöstrategiaa pienten toiminnallisia tuotteita tarvitsevien 

asiakkaiden kanssa. Tutkielman case-osuudessa on kuvattu toimintatapoja, eli prosesseja, joita 

tehdään erilaisten asiakkaiden palvelemiseksi kohdeyrityksessä. Päällimmäisenä tavoitteena on 

asiakkaan palveleminen mahdollisimman tehokkaasti, mikä onnistuu toiminnallisen jakeluketjun 

avulla.

3.5. Palvelun laatu ja toimintolaskenta

Yrityksen on siis tärkeää ymmärtää sekä asiakkaiden merkittävyys ja kannattavuus sekä 

tuotteidensa luonne. On luontevaa, että rajalliset resurssit kohdistetaan pääasiassa suuriin ja 

kannattaviin asiakkaisiin, jotka ostavat innovatiivisia tuotteita. Näiden asiakkaiden osuus 

yritysten asiakaskunnasta ei yleensä ole suuri. Toimintolaskentaa on hyvä käyttää apuna 

laskettaessa asiakaspalvelun kustannuksia. Sen avulla voidaan tehdä laskelmia, kuinka 

tehokkaita jakeluketjuja kannattaa rakentaa asiakaspalvelun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 

Kustannustietoisuus antaa pohjan päätöksenteolle, jossa pitää luonnollisesti ottaa myös 

laadulliset seikat huomioon. Lisäksi toimintolaskennan avulla voidaan laskea, mitä asiakkaita 

tai asiakasryhmiä palvellaan “liian hyvin”, toisin sanoen minkä asiakkaiden kannattavuus on 

huono hyvästä palvelusta johtuen. Radikaaleissa tapauksissa saatetaan hankkiutua eroon 

kannattamattomista asiakkaista, mutta myös palvelun laadusta tinkiminen on mahdollista joskin 

hankalaa.

Koska päätöksentekijöillä ei yleensä ole aikaa analysoida yksitäisiä asiakkaita, voidaan 

muodostaa asiakasryhmiä asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan. Asiakasryhmien 

muodostamisesta segmentoinnin avulla analysoidaan seuraavassa luvussa.
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3.6. Asiaskassegmentoinnin hyödyntäminen toimintolaskennassa

Asiakassegmentointia ei perinteisesti ole liitetty kustannuslaskentaan. Syy segmentointia 

käsittelevän luvun kirjoittamiseen liittyy asiakaskannattavuuden raportointiin sekä raporttien 

pohjalta tehtäviin mahdollisiin toimenpiteisiin. Yritykset palvelevat usein erityyppisiä 

asiakkaita, jotka vaativat erilaisten toimintojen suorittamista yrityksen sisällä niin 

tuotekehityksessä, tuotannossa kuin palvelussakin. Kustannuslaskentajärjestelmän 

rakentamisen jälkeen on luontevaa, että saatuja laskentatuloksia on mahdollisimman helppo 

hyödyntää päätöksenteossa. Sen sijaan, että raportoitaisiin ainoastaan yksittäisten asiakkaiden 

kannattavuuksia, voidaan rakentaa myös summaraportteja jaoteltuna erilaisiin asiakasryhmiin. 

Jaotteluperusteina voidaan käyttää esimerkiksi jakelukanavia, tuoteryhmiä tai kateraporteista 

ilmeneviä kannattavuuksia.

Segmentoinnin määrittelyjä on olemassa useita. Johdannossa on jo esitetty Ropen (1995, 94) 

määritys, joka perustuu ylimalkaiseen tavoitteeseen, segmentoinnin avulla saavutettavaan 

“menestykseen”. Jenkins ja McDonald (1997, 17) esittävät segmentoinnin perimmäiseksi 

perusteeksi heterogeenisen asiakaskunnan ryhmittelyn homogeenisiksi segmenteiksi, joiden 

palvelemiseksi yrityksen on noudatettava erilaisia markkinointitapoja. DeSarbo ja Grisaffe 

(1998, 115) toteavat segmentoinnin apuvälineeksi yrityksen markkinointistrategioille sekä 

resurssien allokoinnille asiakkaiden ja tuotteiden kesken. Viimeksi todettu näkökulma 

koskettaa läheisesti edellisessä luvussa esiteltyä asiakaskannattavuusanalyysiä sekä panostusta 

niin sanottuihin avainasiakkaisiin. Hyvällä asiakaskunnan ymmärtämisellä on mahdollista 

parantaa liiketoiminnan kannattavuutta (Paltschik, Storbacka, 1992, 156).

Gilmoren ja Pinen (1997, 91-94) esittämä tuotteiden ja palveluiden muokkaamisen teoria on 

kytkettävissä yksittäisten asiakkaiden sijasta myös segmentteihin, jolloin yrityksen on 

helpompaa muodostaa muutama päästrategia usean kymmenen sijasta. Strategioiden 

muodostamiseen on mahdollista käyttää asiakasperusteista johtamista (Customer Based 

Management, CBM), joka perustuu asiakaskunnan analysointiin liiketoiminta- ja 

tuottomahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä segmenttikohtaisten strategioiden 

muodostamiseksi. Kehitettyjen strategioiden päätavoitteena on realisoida tunnistetut
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tuottomahdollisuudet. (Paltschik, Storbacka, 1992, 159) Koko segmentoinnin idea voidaan siis 

kiteyttää asiakasryhmien palvelemiskeinoiksi yksittäisten asiakkaiden sijasta. Näin toimimalla 

ei resursseja tuhlata keskittymällä jokaiseen asiakkaaseen erikseen. Lisäksi pystytään 

erottelemaan todella panostusta vaativat avain-asiakkaat vähemmän tärkeistä massa-asiakkaista 

luokittelemalla ne eri segmentteihin.

Asiakkaiden erottelu toisistaan voidaan siis tehdä segmentoinnin avulla, ja määrittää miten 

paljon rahaa ja aikaa kullekin asiakasryhmälle uhrataan. Segmentoinnin lähtökohtana on 

relevanttien markkinoiden määrittäminen sekä asiakkaiden jakaminen ryhmiin niiden 

samankaltaisten tarpeiden ja ostokäyttäytymisen mukaan (Storbacka, 1997, 479). Segmentti 

koostuu joukosta asiakkaita tai yksikköjä, jotka ovat toistensa suhteen mahdollisimman 

samankaltaisia, ja eroavat mahdollisimman paljon kaikkiin muihin segmentteihin kuuluvista 

asiakkaista (Paltschik, Storbacka, 1992, 157). Tällainen segmentin määrittely luo käytännössä 

ristiriitoja segmenttejä muodostettaessa, koska monet käytännön seikat, kuten organisaation 

jäsenten omat mielipiteet asiakassuhteiden luonteesta, vaihtelevat keskenään. Perinteinen 

segmentoinnin teoria ei ota käytännön seikkoihin kantaa, vaan kuvaa ainoastaan sitä, miten 

organisaatioiden pitäisi segmentit muodostaa (Jenkins, McDonald, 1997, 18).

Segmentoinnin toteuttaminen käytännössä ja siitä saatavien hyötyjen ymmärtäminen vaatii sekä 

segmentoinnin hyväksymistä johdon taholta että empiiristä tutkimusta asiakaskannasta 

(Jenkins, McDonald, 1997, 17). Johdon täytyy siis oivaltaa uudenlainen ajattelumalli, 

panostusten keskittäminen avainasiakkaisiin eli avainsegmentteihin kaikkien asiakkaiden sijasta. 

Tärkeää on myös ymmärtää asiakaskannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden merkitys 

olosuhteiden muuttuessa (Paltschik, Storbacka, 1992, 156). Kannattavuuteen vaikuttavien 

tekijöiden merkittävyys vaihtelee voimakkaasti keskenään. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 

voimakkaat markkinahintojen muutokset. Mikäli näiden tekijöiden suhteen on mahdollista 

tehdä erilaisia herkkyysanalyyseja, voidaan paremmin valmistautua mahdollisia huonoja 

olosuhteita varten.

Asiakaskannan empiirinen tutkimus vaatii useita haastatteluja sekä perehtymistä yksittäisiin 

asiakassuhteisiin. Tutkielman case-osuudessa on kuvattu, miten toimintolaskentajärjestelmän 

rakentamisen yhteydessä on pohdittu resurssien käyttöä erilaisten asiakkaiden palvelemiseksi.
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Monet yritykset huomioivat organisaatiorakenteessaan asiakkaiden ostokäyttäytymisen, toisin 

sanoen yritykset on organisoitu asiakkaiden mukaan. Myös tämän tutkimuksen case-osuudessa 

tullaan esittelemään segmenttikohtaisia laskentamenetelmiä jaoteltuna liiketoimintayksiköiden 

mukaisesti. Lisäksi pohditaan segmentointia kulutettavien resurssien luonteen että 

asiakaskannattavuuden mukaisesti kohdeyrityksessä. Kohdeyritys Libri-Logistiikan 

organisaatiorakenne kuvastaa voimakkaasti palveluja ostavien asiakkaiden erilaisuutta toisiinsa 

nähden.
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4. KOHDEYRITYS LIBRI-LOGISTIIKKA OY

4.1. Yleistä

Libri-Logistiikka Oy:n päätoimialana on logistiikkapalveluiden tuottaminen graafiselle alalle 

sekä kasvavassa määrin myös muille toimialoille (Gummerus vuosikertomus 1998, 10). Yhtiön 

palvelut kattavat tuote-, tieto- ja rahavirtojen hallinnan (www.libri.fi). Yhtiöllä on neljä 

toimipaikkaa, joista kolme on Hyvinkäällä ja yksi Vantaalla. Toimitilaa on käytössä yhteensä 

27 200 neliömetriä. (Gummerus vuosikertomus 1998, 10) Libri-Logistiikan liikevaihto vuonna 

1998 oli noin 212 miljoonaa, josta 167 miljoonaa muodostui tuotemyynnistä ja 44,6 miljoonaa 

palvelumyynnistä. Tuotemyynti on läpilaskutusta, jossa toimintaperiaatteena on myydä 

toimeksiantajien omistamia tuotteita. Läpilaskutuksessa asiakkaalta olevia saamisia vastaan 

tehdään samansuuruinen ostovelka toimeksiantajalle. Palvelumyynti on Libri-Logistiikan 

varsinaista liiketoimintaa, jonka tuotteita ovat yrityksessä tehtävät toiminnot.

Libri-Logistiikassa oli vuonna 1998 henkilökuntaa keskimäärin 150. Libri-Logistiikka on 

voimakkaasti kasvava palveluyritys, ja liikevaihdon kasvutavoite vuodelle 1999 on yli 20 

prosenttia. Librin organisaatio muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä sekä 

taloushallintoyksiköstä. Liiketoimintayksiköitä ovat yritysmyyntiosasto, kuluttajamyyntiosasto, 

varastopalvelu sekä Vantaan yksikkö. Yritysmyyntiosaston asiakkaita ovat pääasiassa 

kustantajat, joiden logistiikan Libri hoitaa. Palvelutuotteita ovat esimerkiksi tilausten 

vastaanotto, keräily, pakkaaminen, lähettäminen, laskutus ja perintä. Yritysmyyntiosaston 

asiakkaissa korostuu toimeksiantaja-luonne: Librin asiakkaat ovat toimeksiantajia, joiden 

ostamat palvelut Libri hoitaa, ja lähettää tavarat toimeksiantajan asiakkaille, esimerkiksi 

yksittäisille kirjakaupoille.

Kuluttajamyyntiosaston suurimpia asiakkaita ovat kirjakerhot, joiden tuotteiden keräilystä, 

pakkaamisesta ja lähettämistä Libri huolehtii. Myös kirjakerhopalautusten hoitaminen on 

kuluttajamyyntiosaston tärkeä tehtävä. Lisäksi tehdään yksittäisiä toimeksiantoja, kuten 

erilaisia pakkaustöitä, myös pienemmille asiakkaille. Kuluttajamyyntiosaston toiminnan luonne
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vaatii paljon henkilötyövoimaa johtuen lähetysten yksilöllisyydestä. Joukkolähetyksissä 

käytetään apuna pakkauskoneita, mutta myös käsin pakkaaminen kuuluu normaaliin 

työrutiiniin.

Varastopalveluosaston tuotteita ovat tavaroiden vastaanotto ja varastointi, inventoinnit sekä 

tullivarastointiin liittyvät toiminnot. Suurin osa varastopalveluosaston toiminnoista on 

luonteeltaan kuluttajamyynti- ja yritysmyyntiosastojen toimintaa tukevia. Jotta esimerkiksi 

keräily olisi mahdollista, tavarat pitää ensin vastaanottaa, rekisteröidä tietojärjestelmään ja 

hyllyttää. Tärkeä osuus varastopalvelun kokonaisuudesta on Suomalaisen Kirjakaupan 

logistiikasta huolehtiminen.

Vantaan liiketoimintayksikön toiminnan luonne on samantyyppinen kuin 

varastopalveluosastonkin. Librin henkilökunta huolehtii asiakkaiden tavaroiden vastaanotosta, 

varastoinnista ja lähettämisestä. Toiminta on tosin nopeammin rytmitettyä johtuen siitä, että 

varastointi on vain “pakollinen paha” toiminnan ylläpitämisessä. Tärkein palvelutuote on 

terminaalipalvelu, jossa vastaanotettava tavara jaetaan välittömästi vastaanoton yhteydessä 

asiakkaittain ja lähetetään asiakkaille ilman varastointia. Tärkeä palvelutuote on myös 

toimitilojen vuokraaminen. Vantaan liiketoimintayksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä 

kuljetusliike TNT:n kanssa, mikä mahdollistaa yhdistetyn varastointi- ja kuljetuspalveluiden 

tarjonnan asiakkaille.

Taloushallintoyksikön rooli Librillä on ohjata ja kehittää liiketoimintaa kannattavaksi ja 

tuottavaksi sekä tarjota erilaisia hallinnollisia tehtäviä, kuten kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä 

tietotekniikkaa. Koska logistiikka-ala kokonaisuutena on voimakkaassa kasvussa yritysten 

ulkoistaessa toimintojaan, on taloushallinnon ohjattava osastojen toimintaa oikeaan suuntaan. 

Tätä varten Libri-Logistiikassa panostetaan voimakkaasti oikeiden visioiden määrittelyyn. 

Visioihin pääsemiseksi pyritään luomaan oikeansuuntaiset strategiat liiketoimintaosastoille.

Kuviossa 4.1. on kuvattu Libri-Logistiikan palveluliikevaihdon jakautumista osastoittain 

vuonna 1998. Liikevaihdoltaan suurin osasto oli yritysmyynti, jonka osuus 44,6 miljoonan 

markan suuruisesta palveluliikevaihdosta oli 17 miljoonaa (38 %). Toiseksi suurin osasto oli 

kuluttajamyynti, jonka 12,2 miljoonan liikevaihdosta suurin osa tuli kirjakerhojen ostamista
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palveluista. Varastopalveluiden myynti Hyvinkäällä ja Vantaalla muodostivat yhteensä noin 

kolmanneksen koko Librin palveluliikevaihdosta. Hallinnon liikevaihto, 0,6 miljoonaa markkaa, 

syntyi lähes kokonaan tietohallinto-osaston myymistä palveluista. Kuten edellä jo mainittiin, 

Libri-Logistiikan liikevaihdon kasvutavoite vuodelle 1999 on yli 20 prosenttia. Suurin 

suhteellinen kasvu tulee olemaan Vantaan liiketoimintayksiköllä, jonka liikevaihdon on 

ennustettu kaksinkertaistuvan vuoden 1999 aikana.

Osastojen osuus palveluliikevaihdosta 1998
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Kuvio 4.1. Osastojen osuus palveluliikevaihdosta 1998.

4.2. Keskeisimpien prosessien kuvaukset

4.2.1. Yritysmyyntiosaston tilaus-toimitus-laskutus-prosessi

Libri-Logistiikan eniten resursseja kuluttava prosessi on yritysmyyntiosaston ”Tilaus-toimitus- 

laskutus-prosessi”, joka on kuvattu liitteessä 1. Prosessin käynnistävä signaali on asiakkaalta 

lähtevä tilaus, joka otetaan tilausosastolla vastaan joko kirjallisena tai puhelimitse. Jotta 

tilausten vastaanottaminen olisi mahdollista, on tiettyjen edellytystietojen oltava kunnossa. 

Näitä edellytystietoja ovat tuote- asiakas- sekä erilaiset hintatiedot, joita ylläpidetään 

asiakaspalvelujärjestelmän. Tilausosaston työntekijät tallentavat tilaustiedot järjestelmään, ja 

näiden tietojen pohjalta operaattorit tulostavat keräilylistat sekä rahtikirjat noin tunnin välein.
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Keräilylistat ja rahtikirjat viedään varastokonttoriin, jossa ne yhdistetään toisiinsa ja lajitellaan 

keräilyalueittain. Keräilylistojen rivit tulostuvat siten, että korkeavarastosta kerättävät tuotteet 

ovat ensimmäisinä listoissa. Tämä johtuu varaston pohjapiirustuksesta: korkeavarasto sijaitsee 

kauimpana lähettämöalueesta. Lisäksi korkeavarastosta kerättäviä tuotteita saattaa kertyä niin 

paljon, että niistä muodostuu pohja kuormalavakollille, johon kerätään päälle tuotteita muilta 

alueilta. Muilta alueilta kerättävät rivit tulostuvat järjestyksessä C-alue, B-alue, А-alue sekä U- 

alue.

Korkeavarastokeräilyn suorittamiseksi keräilijät hakevat keräilylistat lokerikosta. 

Korkeavarastokeräily tapahtuu trukeilla siten, että keräilijät keräävät listan osoittamilta 

paikoilta oikean määrän tuotteita ja merkitsevät keräyksensä keräilylistaan. Keräilyn tehtyään 

keräilijä jättää lavan korkeavaraston terminaalialueelle.

Varastossa työskentelee kaksi henkilöä, jotka huolehtivat varaston sisäisistä 

materiaalikuljetuksista alueelta toiselle. He huolehtivat myös korkeavarastosta kerättyjen 

tuotteiden siirtämisestä seuraavalle keräilyalueelle. Muiden alueiden keräys suoritetaan käsin 

siirtämällä tuotteet keräilyhyllyistä kärryyn. Kärryistä tuotteet pakataan joko muovisiin 

laatikoihin, kartonkeihin tai kuormalavoille. Käsikeräilyalueiden välillä on liukuhihna, joka 

kuljettaa laatikot ja kartongit seuraavalle keräysalueelle ja edelleen kuittaukseen.

Kun tilauksen kaikki rivit on kerätty, tehdään niin sanottu kuittaus, jonka tarkoituksena on 

tallentaa tietojärjestelmään tilaus kerätyksi sekä keräilijöiden keräilylistaan tekemät korjaukset, 

esimerkiksi lukumäärämuutokset. Kun tiedot on tallennettu, tulostetaan lähetyslista. 

Seuraavaksi laatikot suljetaan, ja lähetyslista kiinnitetään lähetyksen mukaan.

Kuittauksen jälkeen tilaus siirtyy edelleen joko hihnalla tai kuormalavalla lähetysalueelle, jossa 

kollit jaellaan oikeille lavoille ja oikeisiin häkkeihin. Lajitteluun vaikuttaa lähetyksen 

kuljetusmuoto sekä asiakkaan maantieteellinen sijainti. Lähettämössä tehdään myös lavojen 

kelmuttaminen sekä siirtäminen tuulikaappiin lastausta varten. Lisäksi lähettäjän tehtävänä on 

tehdä tarvittaessa kuljetusten tilavaraukset, kirjoittaa rahtikirjat sekä huolehtia 

kuljetusdokumenttien säilyttämisestä.
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4.2.2. Varastopalvelun perusprosessi

Varastopalveluprosessit sekä Vantaalla että Hyvinkään sivuvarastoilla poikkeavat oleellisesti 

edellä kuvatusta yritysmyynnin tilaus-toimitus-laskutus-prosessista. Toiminta saattaa vaihdella 

huomattavastikin asiakkaan tarpeista riippuen. Pääpiirteittäin kuvattuna varastopalvelun 

perustehtäviä ovat tavaroiden vastaanotto, varastointi sekä lähettäminen. Lisäksi 

varastokirjanpidon ylläpitäminen sekä kuljetusjärjestelyt liittyvät yleensä edellä mainittuihin 

peruspalvelutuotteisiin. Tyypillisin asiakas ostaa logistiikkapalvelut Libriltä ulkoistaakseen 

toimintaansa ja vapauttaakseen resursseja muuhun käyttöön. Varastopalvelun toiminta 

edellyttää hyvää informaation kulkua asiakkaan ja Librin välillä muun muassa saapuvista 

kuljetuksista sekä lähetettävistä tilauksista. Asiakkaan ostamat tavarat tulevat Librin 

kiinteistöihin yleensä autokuormina. Ne otetaan vastaan, kirjataan varastokirjanpitoon joko 

Librin omaan TMH-järjestelmään tai asiakkaan järjestelmään ja varastoidaan joko 

kuormalavahyllyihin tai lattialle. Asiakkaan vastaanottamat tilaukset toimitetaan Libriin, jossa 

suoritetaan keräily tilausten mukaisesti, tilataan kuljetukset ja valvotaan tavaroiden lähettämistä 

asiakkaiden omille asiakkaille.

Varastopalveluasiakkaat kuluttavat resursseja erittäin epätasaisesti johtuen heidän erilaisista 

palveluvaatimuksistaan sekä tuotteiden erilaisuudesta. Tuotteet vaihtelevat kaapeleista kenkiin. 

Eräiden asiakkaiden tuotteet saapuvat isoina kolleina, kuten kuormalavoina, joiden purkaminen 

kontista sujuu yleensä suhteellisen nopeasti. Toisten asiakkaiden tuotteet taas saapuvat niin 

sanottuina irtokolleina, joiden purkaminen kontista ja lavoittaminen saattaa kestää monta 

kertaa kauemmin kuin valmiiden kuormalavojen purkaminen. Epätasaisesti resursseja 

kuluttavan asiakaskunnan vuoksi veloitusperusteet vaihtelevat paljonkin toisistaan. Seuraavassa 

luvussa on esitelty pääpiirteet käytettävistä veloitusperusteista.
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4.3. Palveluista syntyvät veloitusperusteet

4.3.1. Varastotoiminnoista syntyvät veloitusperusteet

Suurin osa palveluveloituksista syntyy luonnollisesti varaston toimintojen tekemisestä. 

Liitteessä 2 on ote erään suuren asiakkaan palvelulaskutuksesta. Asiakasta on ensinnäkin 

laskutettu tuotteidensa varastoinnista Librin tiloissa. Suurin osa varastoinnista laskutetaan 

lavapaikkavuokrina, yleensä lavapaikkojen lukumäärinä kuukauden viimeisenä päivänä tai 

lavapaikkavuorokausina. Esimerkkiasiakasta laskutetaan edellisellä tavalla.

Vastaanottotapahtumat rekisteröidään Librin varastonohjausjärjestelmään erittäin tarkalla 

tasolla. Kaikista saapuvista tavaroista kirjataan järjestelmään tuotetiedot, tuotteiden lukumäärä, 

kollien lukumäärä sekä paino ja tilavuus. Asiakkaita laskutetaan yleensä jollakin näistä 

perusteista tai vaihtoehtoisesti niiden yhdistelmänä. Esimerkkiasiakasta laskutetaan 

vastaanotettujen kappaleiden mukaan, mistä huomaa, että asiakkaan tuotteet ovat toistensa 

kaltaisia. Mikäli asiakkaan tuoteominaisuudet eroavat toisistaan huomattavasti, käytetään 

yleensä yhdistelmälaskutusta. Tällöin palvelulaskutus hoidetaan esimerkiksi sekä tuotteiden 

lukumäärän että painon mukaisesti. Palvelulaskutuksella pyritään siis mahdollisimman tarkasti 

saada resurssien kulutuksen kustannukset tasapainoon asiakkailta saatavien tulojen kanssa.

Lähetystoiminnan palvelulaskutus hoidetaan myös usein yhdistelmälaskutuksena. 

Esimerkkiyritys on tässä suhteessa normaali tapaus: lähetystoiminnasta laskutetaan sekä 

lähetettävien rivimäärien, tilausmäärien että kilojen perusteella. Lisäksi lähtevät tilaukset on 

jaettu useampaan kategoriaan niiden lähetystyypin mukaan. Lähetystyyppi vaihtelee muun 

muassa sen mukaan kenelle tavarat kuljetetaan, kuka maksaa rahdin, onko lähetys niin sanottu 

kimppalähetys ja niin edelleen.

Varastossa tehdään myös jatkuvasti erikseen asiakkaiden kanssa sovittuja töitä kuten 

inventointeja, tavaroiden lavoittamista, lajittelua, järjestelyä sekä muita sekalaisia palveluita. 

Näistä palveluista laskutetaan yleensä tehtyjen tuntien perusteella. Mikäli työt tilataan 

kiireisenä, sovitaan usein korotetuista tuntihinnoista johtuen ylityötuntien tekemisestä.
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4.3.2. Muut veloitusperusteet

Muut veloitusperusteet Librillä vaihtelevat huomattavasti keskenään. Esimerkkiasiakasta on 

veloitettu muun muassa tehdyistä ATK-palveluista, jotka ovat osa taloushallinto-osaston 

palvelutuotteita. ATK-palvelut ovat aina asiakaskohtaisia, ja niistä tehdään erittely. Usein 

veloitusperusteena on tehdyt tuntimäärät.

Harvoja fyysisiä veloitettavia tuotteita ovat pakkausmateriaalit, joita veloitetaan asiakkailta 

käytön mukaisesti. Librillä on oma pakkaustarvikevarasto, jota tarpeen mukaan käytetään 

asiakkaiden tuotteiden lähettämisen tueksi. Toinen lähettämiseen liittyvä veloitus on rahdit. 

Rahteja veloitetaan asiakkailta käytön mukaan tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Librillä on 

itsellä vuosisopimukset muutaman kuljetusliikkeen sekä Postin kanssa.

Muut veloitusperusteet ovat pienempiä ja vähemmän yleisiä. Esimerkkinä niistä voidaan 

mainita erilaiset kopio- ja tulostuspalvelut (kappaleveloitukset), toimitilakorvaukset 

(neliömäärien mukaisesti), jakojen tekeminen sekä konttien purkaminen.

4.4. Libri-Logistiikka Oy:n kustannusrakenne

Kuten palveluyrityksissä yleensäkin, eniten kustannuksia aiheuttava kokonaisuus Librillä on 

henkilöstö, jonka osuus kokonaiskustannuksista vuonna 1998 oli 50 prosenttia. 

Lukumäärällisesti henkilöstöstä suurin osa on tuntipalkkalaisia, joiden työkuormitus vaihtelee 

päivittäin. Koska työn määrä vaihtelee paljon esimerkiksi vuodenaikojen johdosta, 

tuntipalkkalaisia kutsutaan aina tarvittaessa töihin. Joustava henkilöstön käyttö on kilpailuetu, 

mitä asiakasyritykset eivät ilman logistiikkapalveluiden ulkoistamista useinkaan pysty omin 

resurssein toteuttamaan. Eniten kustannuksia aiheuttaa itse palkat sekä 

henkilösivukustannukset, joiden määrä peruspalkasta on keskimäärin yli 50 prosenttia.

Libri-Logistiikalla on käytössään 27 200 m2 toimitiloja, joiden ylläpito aiheuttaa noin 

miljoonan markan kustannukset kuukausittain. Suurin osa kiinteistön aiheuttamista 

kustannuksista aiheutuu kiinteistöosaston maksamista vuokrista. Lisäksi osa kustannuksista
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aiheutuu sähkönkulutuksesta, siivouksesta sekä vartioinnista. Toisin kuin 

henkilöstökustannusten kohdalla, kiinteistökustannuksille olennaista on niiden 

joustamattomuus: riippumatta myynnin suuruudesta kiinteistökustannukset pysyvät suhteellisen 

vakioina. Toisin sanoen hiljaisina kuukausina Librin tulos laskee huomattavasti, koska 

kustannuksia ei lyhyellä aikavälillä pystytä alentamaan.

Henkilöstö- ja kiinteistökustannukset aiheuttavat yhdessä siis yli 2/3 kaikista kustannuksista. 

Näiden kustannusten hallinta on oleellinen osa liiketoiminnan ohjausta. Tämän vuoksi kyseisten 

kustannusten jaottelu resursseiksi toimintolaskennassa on tehty pikkutarkasti. Mikäli jo 

ensimmäisessä kohdistusvaiheessa sorruttaisiin karkeisiin arvioihin, kasvaisi 

virhemahdollisuudet huomattavasti toimintotasolla ja etenkin asiakastasolla.

4.5. Libri-Logistiikka Oy.n tietojärjestelmärakenne ja nykyinen raportointimenettely

Asiakasrajapinnassa käytettäviä tietojärjestelmiä on Librillä käytössä kolme: Maaliskuussa 

1999 käyttöön otettu asiakaspalvelujärjestelmä (APJ) on työkalu, jolla otetaan tilaukset 

vastaan sekä hoidetaan laskutusta ja tilastointia. APJ on kiinteässä yhteydessä TMH- 

järjestelmään, jolla hoidetaan varastokirjanpitoa. TMH:a käytetään vastaanotettaessa tavaroita 

varastoon ja määriteltäessä tavaroille hyllypaikkoja. TMH:n avulla määritellään myös 

kerättävien tuotteiden hyllypaikat ja tulostetaan ne keräilylistoihin. Kolmas merkittävä 

kokonaisuus on Intime Open-talousjäijestelmä, jolla pidetään kirjaa, hoidetaan osto- ja 

myyntireskontratehtävät sekä sisäisen laskennan raportointi kuukausittain.

Tulosraportointi hoidetaan Libri-Logistiikassa tulostamalla osasto-ja kustannuspaikkakohtaiset 

tuloslaskelmaraportit osastopäälliköille kuukausittain. Edellisen kuukauden lopullinen tulos on 

selvillä seuraavan kuukauden puolenvälin tietämillä. Eniten seurattu raportti on 

osastokohtainen tulos, joka raportoidaan sisäisen laskennan tilien tasolla. Tilejä on käytössä yli 

150 kpl. Ennen toimintolaskentajärjestelmän rakentamista ja asiakaskohtaisten 

kannattavuuksien raportointia osastokohtainen tuloslaskelma oli ainoa kuukausittain 

raportoitava kannattavuuslaskelma. Sen hyvänä puolena on se, että osastopäälliköt saavat 

informaatiota oman vastuualueensa kannattavuudesta kuukausittain. Puutteena on kuitenkin
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tärkeiden kannattavuuteen vaikuttavien seikkojen hukkuminen suurissa tietomäärissä. 

Toimintolaskenta tuo tähän ongelmaan pätevän ratkaisun, joka perustuu osastokohtaisten 

tulosten muodostumiseen yksittäisten asiakaskannattavuuksien pohjalta.

Toimintolaskentaohjelmisto toimii toistaiseksi erillään edellä mainituista operatiivisista sekä 

taloushallinnon järjestelmistä. Tarkoituksena on kuitenkin luoda pysyvä yhteys kyseisten 

järjestelmien välille, jolloin tiedonsiirron automatisoinnilla pystytään olennaisesti laskemaan 

asiakaskannattavuuslaskelmien aikaansaamiseksi vaadittavaa työmäärää. Tavoitteena on sekä 

kustannus- että kohdistustietojen automatisoitu siirtäminen operatiivisista järjestelmistä Easy 

ABC-toimintolaskentaohjelmistoon, ja vastaavasti siirto toimintolaskentaohjelmistosta 

raportointia varten.
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5. LIBRI-LOGISTIIKKA OY:N TOIMINT OL AS KENT AJ ÄRJESTELMÄN PÄÄPIIRTEET

5.1. Tausta toimintolaskennan käyttöönotolle Libri-Logistiikka Oy:ssä

Libri-Logistiikka perustettiin vuonna 1978 Libri-Tilaus Oy:n nimellä kustantajien omien 

tuotteiden varastointi- ja jakeluyhtiöksi. Liiketoiminta nykyään on paljon laajempaa ja 

monimuotoisempaa kuin 1980-luvulla. Myös asiakkaiden lukumäärä on noussut noin 

kahteensataan. Asiakkaiden toimialat vaihtelevat paljon.

Toiminnan monipuolistuminen on herättänyt samalla kysymyksiä asiakaskannattavuudesta. 

Koska asiakkaat käyttävät laajalti jaettuja resursseja, pääasiassa henkilöstöä ja kiinteistöjä, ei 

kannattavuutta ole helppo tulkita ilman tarkempia laskelmia. Librillä ei tähän mennessä ole 

tehty varsinaista asiakaskannattavuuslaskentaa.

Suunnitelmat toimintolaskennan käyttöönotolle aloitettiin vuonna 1997, ja huhtikuussa 1999 

toimintolaskentaprojekti aloitettiin. Projektin päätavoitteena on selvittää Librin 

asiakaskannattavuudet rakentamalla toimintolaskentajärjestelmä, joka kuvaa mahdollisimman 

hyvin todellisuutta. Tästä tavoitteesta on johdettu tutkimuksen päätavoite: toimintolaskennann 

käyttökelpoisuuden arviointi Libri-Logistiikassa. Projektin toteuttajaksi valittiin Dan 

Österberg, jonka vastuulla oli toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen sekä raportoinnin 

kehittäminen. Dan Österberg toimi projektin jokaisen vaiheen vastuuhenkilönä ja toteuttajana.

5.2. Toimintolaskentaprojektin toteuttaminen Libri-Logistiikka Oy:ssä

Toimintolaskentaprojekti alkoi projektisuunnitelman tekemisellä, esittämisellä ja 

hyväksymisellä. Tarpeet selvitettiin kahdenkeskisin keskusteluin jokaisen johtoryhmän jäsenen 

kanssa. Tämän jälkeen tehtiin tiedote koko organisaatiolle projektin tavoitteesta sekä 

luonteesta. Tarkoituksena oli motivoida henkilöstöä tulevia haastatteluja varten. Työtehtävä- ja 

ajankäyttöhaastatteluja tehtiin eri puolilla organisaatiota, ja tarkoituksena oli selvittää kaikki 

työtehtävät, joita yrityksessä tehdään sekä ajankäyttö eri työtehtävien välillä. Haastattelujen



pohjalta saatua tietoa järjestelmän rakentamiseen ei voida yksiselitteisesti kohdistaa tiettyihin 

haastattelutilanteisiin, minkä vuoksi tekstissä ei ole lähdeviittauksia. Haastateltujen henkilöiden 

lista on kuitenkin liitetty osaksi lähdeluetteloa.

Toiminnot on muodostettu haastattelujen pohjalta, ja niiden muodostamia prosesseja on 

havainnollistettu prosessikaavioilla, joiden avulla ollaan saatu kytkentä todelliseen toimintaan 

organisaatiossa. Esimerkki prosessikaaviosta on kuvattu liitteessä 1. Kyseessä on 

yritysmyyntiosaston tilaus-toimitus-laskutus-prosessi, jonka avulla tuotetaan palveluja 

pääasiassa kustantaja-asiakkaille.

Ensimmäisiä laskelmia alettiin tekemään jo projektin alkuvaiheessa manuaalisesti Excelillä, 

jotta pystyttiin osoittamaan tuleville hyväksikäyttäjille, minkälaisia raportteja toimintolaskennan 

avulla saadaan aikaiseksi. Projektin alkuvaiheessa tutustuttiin myös kahteen 

toimintolaskentaohjelmistoon, jotka hankittiin koekäyttöön.

Libri-Logistiikan toimintolaskentamalli on rakennettu Easy АВС-ohjelmistoon, johon tuodaan 

tietoa tuotannon järjestelmistä sekä talousjärjestelmästä. Toimintolaskentamalli on pääosin 

rakennettu toimintolaskennan teorian mukaisesti kolmeen tasoon: kustannukset on ensin 

ryhmitelty resursseiksi, jotka kohdistetaan resurssiajurien avulla toiminnoille. Toiminnoilta 

kustannukset kohdistetaan edelleen asiakkaille toimintoajurien avulla. Asiakkaat on ryhmitelty 

kahdella eri tavalla: ensinnäkin osaston mukaan ja toiseksi liiketoiminnan luonteen mukaan. 

Alla on kuvattu tarkemmin Librin toimintolaskentajärjestelmän rakennetta ja luonnetta.

Raportointi tapahtuu Excelin avulla, ja raportoinnin kehittäminen on parhaillaan käynnissä. 

Raportointi pohjautuu toimintolaskentajärjestelmästä ajettaviin siirtotiedostoihin, joita Excel 

käyttää raportoinnissa. Raportteja ja niiden hyväksikäyttöä on tarkemmin kuvattu luvussa 7.

5.3. Asiakkaat

Libri-Logistiikan asiakkaat on toimintolaskentajärjestelmässä segmentoitu paitsi osastoittain, 

myös palvelutuotteiden mukaisesti. Eri palvelutuotteet, eli toiminnot, kuluttavat epätasaisesti
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resursseja, mikä pitää saada näkyviin toimintolaskennan tuottamissa raporteissa. Libri- 

Logistiikan asiakkaat on jaoteltu kuuteen eri segmenttiin:

1. Kustantaja-asiakkaat

2. Kirjakerhoasiakkaat

3. Keikka-asiakkaat

4. Varasto- ja terminaalipalveluasiakkaat

5. Henkilöstövuokraaja-asiakkaat

6. Toimitilavuokraaja-asiakkaat

Kustantaja-asiakkaat on Librin suurin asiakasryhmä, ja heidän logistiikkatoiminnan 

toteuttamiseksi yritys on perustettukin. Kustantaja-asiakkaat vaativat yleensä laajamittaisen 

palvelun, joka varaston puolella käsittää toiminnot tavaroiden vastaanottamisesta ja 

hyllyttämisestä aina keräilyyn ja lähettämiseen saakka. Lisäksi Libri-Logistiikka vastaanottaa 

kustantajien omien asiakkaiden tekemät tilaukset, ylläpitää rekistereitä, laskuttaa, tilastoi sekä 

huolehtii kustantaja-asiakkaiden rahaliikenteestä. Organisatorisesti kustantaja-asiakkaat 

käyttävät sekä yritysmyyntiosaston, varastopalvelun että taloushallinnon resursseja.

Kirjakerhoasiakkaiden palveleminen vaatii erilaista toimintatapaa verrattuna kustantaja- 

asiakkaisiin. Suurin ero on tilausten vastaanottamisessa: kirjakerhot vastaanottavat tilauksensa 

itse, ja lähettävät osoitelomakkeet Librille postinumerojärjestyksessä. Librin 

kuluttajamyyntiosaston tehtävänä on kerätä oikeaa tavaraa ja lähettää se

yksityishenkilöasiakkaille asianmukaisesti pakattuna. Libri ei huolehdi kirjakerhojen 

rahaliikenteen valvonnasta. Sen sijaan asiakaspalautusten käsittely on tärkeä palvelutuote. Posti 

kuljettaa päivittäin asiakaspalautukset Libriin, jossa tuotteet puretaan pakkauksistaan, 

palauttajan tiedot ja palautuksen syy kirjataan ylös, tuotteiden kunto tutkitaan ja palautustiedot 

lähetetään kyseessä olevalle kirjakerholle. Palautusprosessi on voimakkaasti

henkilöstöresursseja kuluttava prosessi johtuen työn manuaalisuudesta.

Keikka-asiakkaat on kohtalaisen pieni asiakasryhmä, jota kuluttajamyyntiosasto pääasiassa 

palvelee. Palvelutuotteet ovat yleensä esimerkiksi lehtien kalvotusta tai muuta pakkaustyötä. 

Keikka-asiakkaat ovat usein satunnaisia, ja joitakin asiakkaita Libri palvelee ainoastaan yhden
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kerran. Henkilöstöresurssien lisäksi keikka-asiakkaat kuluttavat yleensä pakkausmateriaali- 

sekä rahtiresursseja.

Varasto- ja terminaalipalveluasiakkaat ovat tyypillinen esimerkki toimintaansa ulkoistaneista 

yrityksistä. Varastopalvelun tuotteet vaihtelevat jonkin verran keskenään, mutta periaatteessa 

prosessi etenee seuraavasti: Libri-Logistiikka vastaanottaa asiakkaan tavarantoimittajilta 

saapuvat tuotteet, varastoi ne, ylläpitää varastokirjanpitoa sekä lopulta keräilee ja lähettää 

oikeat tuotteet oikeisiin paikkoihin. Joissakin tapauksissa Libri huolehtii myös lähtevistä 

rahdeista, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota koko logistiikkaprosessin kattava 

palvelutuotevalikoima. Varastopalveluasiakkaita palvellaan pääasiassa Vantaan toimipisteessä, 

mutta myös Hyvinkään toisella sivuvarastolla sekä Hakakallion toimipisteessä. 

Organisatorisesti siis varastopalveluasiakkaat kuluttavat lähinnä varastopalveluosaston sekä 

Vantaan yksikön resursseja.

Henkilöstövuokraaja-asiakkaat vaativat pitkälti samantyyppistä palvelua kuin 

varastopalveluasiakkaat, mutta erona on se, että toiminta tapahtuu asiakkaan omistamissa 

tiloissa ja asiakkaan omalla tietojärjestelmällä. Librin toiminta-ajatuksena on siis myydä 

työpanoksia sekä tarvittaessa järjestää kalustoa, kuten trukkeja työn suorittamista varten. 

Koska kiinteistökustannukset eivät henkilöstövuokraaja-asiakkaiden tapauksissa ole Librin 

omalla vastuulla, myös liiketoiminnan riskit ovat pienemmät. Tämä mahdollistaa tuottavan 

liiketoiminnan harjoittamisen, mikäli henkilöstö saadaan toimimaan tehokkaasti.

Toimitilavuokraaja-asiakkaat ovat pieni asiakasryhmä, joiden ostamilla palveluilla Libri- 

Logistiikka pystyy tasapainottamaan hankittavat tilat omiin tilantarpeisiinsa. Koska kiinteistöjä 

on harvoin tarjolla juuri tarjottava määrä, joudutaan vuokrasopimuksia tekemään usein 

tarvittavaa suuremmista kiinteistöistä. Kustannusten kattamiseksi Libri on hankkinut muun 

muassa Vantaan yksikön kiinteistöihin alivuokralaisia, joille vuokrattavista tiloista saadaan 

katetta. Toimitilavuokraaja-asiakkaat, joilla on kiinteä tila käytössään, ovat helppoja asiakkaita: 

Librin ei tarvitse heidän toimintaansa puuttua ja käyttää siihen omia resurssejaan. Periaatteessa 

ainoa toimitilavuokraajia varten tehtävä toimenpide on laskuttaminen ja vuokrasopimusten 

uusiminen.
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5.4. Toiminnot

Libri-Logistiikan toiminnot on jaettu seitsemään eri ryhmään toimintojen luonteen mukaan ja 

niiden suorittajien mukaan. Neljä ryhmistä sisältää varastoissa tehtäviä toimintoja. Näistä kaksi 

tehdään Hyvinkään sivuvarastoilla ja kaksi Hakakalliossa. Hakakallion varastotoiminnot on 

eriytetty kahteen osaan sen vuoksi, että Suomalaisen Kirjakaupan logistiikkatoiminnot 

suoritetaan erillisellä työvoimalla erikseen määritetyssä tilassa ja Suomalaisen Kirjakaupan 

omalla ATK-järjestelmällä. Yritysmyynti-ja varastopalveluosastojen varastotoiminnot, jotka on 

määritelty haastattelujen pohjalta, antavat peruskäsityksen varaston työtehtävistä:

- lähettäminen

- palautusten käsittely 

-järjestely

- inventointi

- tallennukset

vastaanotto

varastointi

korkeavarastokeräily

varastosiirrot

hyllytys

keräily

kuittaus

- erikseen veloitettavat työt

Tilausosaston toiminnot on määritelty omaksi ryhmäkseen. Tilausosaston tärkeimpänä 

tehtävänä on ottaa yritysmyyntiosaston tilaukset vastaan sekä puhelimitse että kirjallisina. 

Samassa yhteydessä selvitetään asiakaskohtaiset myyntiehdot, jonka jälkeen tilaukset 

tallennetaan järjestelmään. Tilausten tallentaminen on signaali varastossa tehtäville toiminnoille. 

Tilausosastolla huolehditaan myös asiakaspalvelusta, tuote- ja osoiterekisterien ylläpidosta, 

laskutuksesta sekä palveluveloituksista. Toiminnot on määritelty haastattelujen pohjalta 

seuraavasti:

tilausten käsittely 

tuotetiedoston ylläpito 

osoitetiedoston ylläpito 

palautusten käsittely 

laskutus

- työlaskutus

- yhteyshenkilötehtävät

- kouluttautuminen

- selvittelytyöt

- reskontratyöt
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Myös myyntitoiminnot on omana ryhmänään toimintokokonaisuudessa. Myyntitoimintoja on 

kaksi: uusmyynti ja asiakassuhteiden ylläpito. Näihin kahteen toimintoon käytettävä työaika 

jaetaan kahtia sen mukaan, panostetaanko jo olemassa oleviin asiakkaisiin vai vielä 

syntymättömään, potentiaaliseen asiakassuhteeseen. Uusmyynnin avulla yritetään asiakaskuntaa 

laajentaa, kun taas asiakassuhteiden ylläpidolla tähdätään parhaan mahdollisen palvelun 

ylläpitämiseen.

Erilaiset tukitoiminnot on määritelty omaksi ryhmäkseen. Tukitoimintoihin kuuluu varsinaisia 

päätoiminnot mahdollistavia toimintoja, kuten kirjanpito ja tilinpäätökset, palkanlaskenta sekä 

tietohallinnon tehtävät. Lisäksi tukitoimintojen ryhmään sisältyy liiketoimintaa ohjaavia 

tehtäviä, kuten toiminnan ohjaaminen, toiminnan kehittäminen, esimiestehtävät sekä 

kouluttautuminen. Suurin osa tukitoiminnoista on luonteeltaan sellaisia, että niiden tekeminen 

mahdollistaa liiketoiminnan ylläpidon. Näille toiminnoille on myös tyypillistä, että ne 

kohdistuvat suurimmaksi osaksi yrityksen sisäiseen toimintaan. Tämän vuoksi tukitoimintojen 

kustannusten kohdistaminen asiakkaille on hankalaa.

5.5. Resurssit

Resurssit on muodostettu kirjanpidon tileistä niiden sisältämien kustannusten luonteen mukaan. 

Ideana on kohdistaa kustannukset resursseina eteenpäin toiminnoille ja asiakkaille. Librin 

toimintolaskentajärjestelmän resurssit on ryhmitelty seuraavasti:

- Henkilöstö

- Kiinteistö

- Rahdit ja posti

- Koneet ja kalusto

- Pakkaustarvikkeet

- Puhelimet ja konttoritarvikkeet

-ATK

- Koulutus

- Edustus ja markkinointi

- Autot ja matkustaminen

- Rahoitus

- Yritystason hallinto

- Yritystason poistot
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Kustannukset saadaan Intime-talousj ärj estelmästä siirrettyä osasto- tai

kustannuspaikkakohtaisina resursseina Easy ABC-toimintolaskentaohjelmistoon. Koska Librin 

talousjärjestelmän sisäinen laskenta perustuu osastoihin ja kustannuspaikkoihin, käytetään niitä 

hyödyksi myös toimintolaskennassa. Tällä tavalla saavutetaan huomattavasti tarkempia 

tuloksia. Kun kaikilla kustannuspaikoilla on esimerkiksi oma henkilöstö-resurssinsa voidaan 

tietyn kustannuspaikan henkilöstökustannukset kohdistaa kyseisen kustannuspaikan 

toiminnoille täsmälleen oikean suuruisina. Käytännössä kustannukset noudetaan Intimesta 

siirtotiedostona kuukausittain. Tämä tiedosto viedään Accessiin, jonka kyselyn avulla saadaan 

tili-ja kustannuspaikkakohtaiset kustannukset ryhmiteltyä resursseiksi.

Kuten edellisessä luvussa Librin kustannusrakennetta esiteltäessä kävi ilmi, henkilöstö ja 

kiinteistö ovat selkeästi merkityksellisimmät resurssit. Myös rahdit ovat tärkeitä tiettyjen 

asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi ATK-resurssit ovat kustannuksiltaan kohtalaisen suuria, 

muuta niiden kohdistaminen toiminnoille tai asiakkaille on vaikeaa. Libri-Logistiikan muut 

resurssit ovat merkitykseltään kohtalaisen pieniä. Niidenkin kohdistamisessa on kuitenkin 

otettu huomioon kustannuspaikka- tai osastokohtainen ajattelu. Tämän ansiosta voidaan 

esimerkiksi yritysmyyntiosaston rahtikustannukset kohdistaa juuri yritysmyynnin asiakkaille, 

kuluttajamyyntiosaston rahtikustannukset kuluttajamyynnin asiakkaille jne. Poikkeuksena 

pääperiaatteesta ovat rahoituskustannukset sekä muut yritystason kustannukset, joita 

käsitellään yhtenä eränä johtuen niiden koko yrityksen toimintaa ylläpitävästä luonteesta. Näitä 

kustannuksia ei ole mielekästä kohdistaa millekään toiminnoille tai asiakkaille. Tarvittaessa 

järjestelmästä saadaan raportteja, jossa nämä yritystason kustannukset on kohdistettu 

asiakkaille liikevaihdon mukaisesti. Kuviossa 6.1. on vielä kuvattu resurssien 

merkitsevyysastetta toukokuun 1999 kustannuksilla.
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Resurssien kustannukset 
Toukokuu 1999

Pakkausta rvikkeet 
2%

Yritystason poistot 
3%

Muut yhteensä 
5%

Koneet ja kalusto 
4%

ATK
7%

Rahdit ja posti 
10%

Puhelimet ja

Henkilöstö
45%

/

Kiinteistö
23%

Kuvio 5.1. Libri-Logistiikan resurssien kustannukset, toukokuu 1999.

5.6. Resurssiajurit

Resurssiajurien avulla kohdistetaan kustannukset resursseilta toiminnoille tai vaihtoehtoisesti 

resursseilta suoraan asiakkaille. Resurssiajurien määrittelemisessä tärkein seikka on löytää 

tekijä, joka mahdollisimman hyvin kuvaa kyseessä olevan resurssin kulutusta joko toiminnon 

tai asiakkaan toimesta. Yleisin ja eniten käytetty resurssiajuri on työtuntien lukumäärä eri 

toiminnoissa. Librin toimintolaskentajärjestelmässä on pyritty mahdollisimman suuri osa 

resursseista kohdistamaan suoraan asiakkaille, koska asiakaskannattavuuden ollessa selkeä 

päätavoite raportoinnissa, pyritään tarkimpaan mahdolliseen tulokseen, vaikka 

toimintokustannukset olisivatkin alimitoitettuja.

5.6.1. Henkilöstökustannusten kohdistaminen

Librin tärkein resurssi, henkilöstö, aiheuttaa noin 50 prosenttia kaikista kustannuksista. Tämän 

vuoksi henkilökustannusten kohdistamiseen on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Librillä on 

käytössä tiedonkeruujärjestelmä, jonka avulla varastotyöntekijät tekevät leimauksia 

työvaihekohtaisesti. Näitä ajankäyttötietoja käytetään toimintolaskennassa kohdistusperusteina.
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Lisäksi osa henkilöstöstä on kuukausipalkkalaisia, jotka eivät tee leimauksia 

työvaihekohtaisesti. Nämä henkilöt ovat pääasiassa esimiehiä, hallinnon työntekijöitä, 

tukipalveluita tuottavia työntekijöitä sekä johtoa. Heille on tehty erikseen 

työtehtävähaastattelut, kuten edellä kuvattiin sekä lisäksi heidän ajankäyttönsä on selvitetty 

työtehtävittäin. Näitä ajankäyttöjä on tarkoitus käyttää ensimmäisen vuoden ajan 

kohdistettaessa heidän aiheuttamia kustannuksia toiminnoille. Vuoden päästä tehdään uudet 

ajankäyttöhaastattelut, jotta saadaan mahdolliset muutokset työtehtävissä päivitettyä 

laskentamalliin.

Henkilöstökustannukset siis kohdistetaan mahdollisimman tarkasti toiminnoille, jotta 

järjestelmästä saadaan luotettava. Koska suurin osa henkilöstöstä tekee työaikailmoitukset, 

voidaan rekisteröitävää ajankäyttöä toiminnoittain pitää totuudenmukaisena. Kaaviossa 6.2. on 

kuvattu esimerkkinä tietyn kustannuspaikan henkilöstö-resurssin kohdistaminen toiminnoille ja 

edelleen asiakkaille. Kirjakauppalinjan henkilöstö-resurssi muodostuu palkoista, sivukuluista 

sekä muista henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Työntekijät ilmoittavat tunti- 

ilmoituksessaan, miten heidän ajankäyttönsä jakautuu eri toimintojen kesken. Tässä 

tapauksessa tiedonkeruujärjestelmästä saadaan tieto, että työntekijöiden kokonaistuntimäärä on 

1000 kyseisenä kuukautena. Siitä 850 tuntia on käytetty keräilyyn, 100 kuittaukseen ja 50 

lähettämiseen. Näiden tuntimäärien mukaan henkilöstö-resurssin kustannukset kohdistetaan 

toiminnoille.
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Luvussa 2 esitellyssä Brimsonin teoreettisessa mallissa otettiin kantaa henkilöstökustannusten 

kohdistamiseen liittyvään tarkkuuteen. Libri-Logistiikassa varastopalvelun , yritysmyynnin 

varaston sekä tilausosaston toimintojen kustannukset kohdistetaan toiminnoille olettamalla, 

että osastojen sisällä kaikilla työntekijöillä on sama palkkataso eli kullekin toiminnolle 

kohdistetaan toiminnon kokonaistyöajasta vaatiman osuuden mukainen määrä 

kokonaispalkkakustannuksia. Palkkatasot osastojen sisällä ovat erittäin lähellä toisiaan, joten 

tarkempiin kohdistuksiin ei ollut syytä ryhtyä.

Vantaan logistiikkakeskukseen ei varaston puolelle ole määritelty toimintoja lainkaan. Syynä 

tähän on se, että työntekijät tekevät varastotöitä kulloinkin kyseessä olevalle asiakkaalle 

pidemmän ajan kerrallaan. Koska työntekijä tietää mitä asiakasta hän milloinkin palvelee, 

kerätään tietoa työtuntimääristä asiakaskohtaisesti. Käytännössä tiedonkeruu hoidetaan 

tiedonkeruujäijestelmällä, jonka avulla työntekijät leimaavat työn aloitukset sekä lopetukset 

asiakaskohtaisilla viivakoodeilla. Tehtäessä asiakaskohtaisia kannattavuuslaskelmia 

kuukausittain, käytetään toimintoajurina tiedonkeruu)ärjestelmän tuottamia tuntimääriä. Koska 

Libri-Logistiikan toimintolaskentaj äij estelmän päätavoite on asiakaskannattavuuden 

laskeminen, ollaan toimintolaskennan teoreettisesta kehyksestä poikettu oleellisesti, ja



kohdistettu kustannukset suoraan resurssilta (henkilöstö) laskentakohteille (asiakkaat). 

Tällaisella laskentatavalla saadaan kaikkein merkittävimmän resurssin kustannukset 

kohdistettua asiakkaille erittäin tarkasti.

5.6.2. Kiinteistökustannusten kohdistaminen

Toiseksi eniten kustannuksia aiheuttava resurssi Libri-Logistiikassa on kiinteistö. Erityisesti 

suurimman toimipaikan, Hakakallion, kiinteistö on kaikkien osastojen käytössä Vantaan 

yksikköä lukuun ottamatta. Myös kiinteistökustannusten kohdistamisessa on pyritty 

mahdollisimman totuudenmukaiseen kustannusten allokointiin. Tämän vuoksi kiinteistöt on 

jaettu pienempiin osiin, joiden kustannukset sitten kohdistetaan eteenpäin joko toiminnoille tai 

asiakkaille erilaisin jakoperustein.

Suuri osa kiinteistöistä on varastointitilaa, joissa tuotteita varastoidaan kuormalavoilla useassa 

kerroksessa. Esimerkiksi Hakakalliossa on korkeavarasto, jossa on yli 12 000 lavapaikkaa. Kun 

kiinteistö on ositettu pienemmiksi kokonaisuuksiksi, ja kustannukset on kohdistettu näille osille 

neliömäärien mukaan, voidaan kustannukset kohdistaa edelleen asiakkaille käytettyjen 

lavapaikkojen mukaisesti. Vantaan toimipaikassa kehitettiin laskutusta ja 

toimintolaskentaprojektia silmällä pitäen niin sanottu standardilavapaikkalaskenta. Sen ideana 

on laskea kuukausittain käytössä olevat lavapaikat asiakaskohtaisesti. Standardilavapaikkana 

pidetään 130 cm korkeaa ja 100 cm leveää hyllypaikkaa. Mikäli varastoitava lava on 

korkeampi, kohdistuu kyseiselle asiakkaalle kaksinkertainen kustannus. Ajattelumallina on, että 

jos kyseisellä asiakkaalla ei olisi korkeita lavoja, voitaisiin matalan lavan yläpuolelle sijoittaa 

toinen matala (korkeintaan 130 cm) lava.

Varastointitilojen kohdistamisessa asiakkaille on käytetty myös kapasiteettilaskentaa hyödyksi. 

Kapasiteettilaskennassa asiakkaille kohdistetaan ainoastaan käytössä olevien lavapaikkojen 

kustannukset, jolloin asiakkaita ei rangaista käyttämättömästä tilasta. Varastointitiloissa 

kapasiteettilaskentaa on helppo käyttää, koska lavapaikkojen kokonaismäärä on tiedossa eikä 

se muutu laskentakausien välillä. Käyttämättömän kapasiteetin eli tyhjien hyllypaikkojen 

kustannukset jäävät osastojen kustannuksiksi.
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Toinen merkittävä kiinteistötyyppi on käsittelytila, jolle on luonteenomaista tavaran liikutteluja 

käsittely lattialla. Käsittelytilojen kustannukset on pyritty kohdistamaan aina joko kyseessä 

olevassa tilassa tehtäville toiminnoille tai suoraan asiakkaille. Esimerkkeinä voidaan käyttää 

vastaanottoaluetta, jonka kiinteistökustannukset kohdistetaan sataprosenttisesti ”Vastaanotto”- 

toiminnolle. Lähes kaikki tämän toiminnon kustannuksista aiheutuu henkilöstöstä ja 

kiinteistöstä, ja nämä kustannukset jaetaan edelleen asiakkaille vastaanotettujen nimikkeiden ja 

kuutiomäärien mukaisesti. Suoraan asiakkaille kohdistettavia tiloja on tietyt pakkaustilat, joilla 

työskennellään aina tiettyä avainasiakasta varten. Esimerkiksi kahden suurimman 

kirjakerhoasiakkaan palvelua varten on määritelty tietty käsittelytila, jossa pakkaus- ja 

lähetystoimintaa suoritetaan. Näiden asiakkaiden kannattavuutta rasitetaan suoraan käytössä 

olevien neliömäärien mukaisesti.

5.6.3. Rahtikustannusten kohdistaminen

Rahdit ja posti on resurssi, jonka kustannukset kohdistetaan myös suoraan asiakkaille ilman 

toimintojen käyttöä. Rahtikustannusten suuruus riippuu kahdesta tekijästä: kuljetusmatkan 

pituudesta sekä kuorman painosta. Koska Librin asiakkaat ovat toimeksiantajia, joiden tuotteet 

kuljetetaan jopa satoihin eri kohteisiin, ei kuljetusmatkan pituutta saada tällä hetkellä käyttöön 

kustannusten kohdistamista varten. Jotta rahtikustannukset voitaisiin täysin totuudenmukaisesti 

kohdistaa asiakkaille, pitäisi tietojäijestelmissä olla tietokanta, jossa hallittaisiin kaikkien 

kuljetuskohteiden etäisyyttä Libristä. Lisäksi lähtevät tilaukset pitäisi kyetä liittämään kyseiseen 

”etäisyystietokantaan” tilastointia varten. Koska tämä ei ole toistaiseksi mahdollista, 

kohdistetaan rahtikustannukset asiakkaille lähetettävien tavaroiden painon sekä tilausten 

lukumäärän perusteella. Taka-ajatuksena on, että jokaisen asiakkaan tuotteita kuljetetaan 

suhteessa saman verran eri puolelle Suomea. Tämä pitää keskimäärin melko hyvin paikkansa. 

On hyvin epätodennäköistä, että esimerkiksi Lapin kirjakaupat, joihin kuljetukset ovat 

kalleimpia, tilaavat eri suhteessa eri kustantajien kirjoja kuin esimerkiksi Etelä-Suomen 

kirjakaupat.
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5.6.4. Muiden resurssien kustannusten kohdistaminen

Muiden resurssien kustannukset ovat aiheuttamisperiaatteen näkökulmasta katsottuna 

huomattavasti vaikeampia kohdistaa eteenpäin toiminnoille tai asiakkaille. Koska henkilöstö-, 

kiinteistö- ja rahtikustannukset tekevät noin 80 prosenttia Libri-Logistiikan 

kokonaiskustannuksista, ei jäljelle jäävät resurssit ole toisaalta niin merkittäviäkään. Suurin 

jäljelle jäävistä resursseista on ATK, joka on myös jaettu osastokohtaisiin kokonaisuuksiin. 

Libri-Logistiikassa on käytössä sisäinen veloitusjäijestelmä eli siirtohinnoittelu, jossa on 

määritelty tietyt hinnat tietohallinto-osaston suorittamille töille sekä tietojäijestelmien käytölle. 

Tietojäijestelmien käyttöä mitataan käyttösekunteina per osasto, joten osastokohtaisten ATK- 

resurssien kustannukset ovat erittäin luotettavia.

Ongelmana ATK-kustannusten kohdistamisessa on kohdistus osastoilta eteenpäin. Mitään 

aiheuttamisperusteisia kohdistimia ei ole käytettävissä, joten laskennassa joudutaan tyytymään 

huonompien kohdistimien käyttöön. Resurssiajurit vaihtelevat hieman osastoittain: 

yritysmyyntiosastolla ATK-kustannukset kohdistetaan lähetysrivien lukumäärän mukaisesti 

suoraan asiakkaille, koska lähetysrivit ovat paras saatavilla oleva järjestelmäkäyttöaikaa 

kuvaava ajuri. Sen sijaan kuluttajamyynti- ja varastopalveluosastolla sekä Vantaan 

liiketoimintayksikössä, missä ATK-resurssi on vähämerkityksinen, ATK-kustannukset 

kohdistetaan liikevaihdon mukaisesti asiakkaille.

Kone- ja kalustokustannusten kohdistaminen vaihtelee myös kustannuspaikan luonteen 

mukaan. Esimerkiksi vastaanotossa käytettävien trukkien kustannukset kohdistetaan 

vastaanotettavien kuutioiden lukumäärän mukaisesti asiakkaille, kun taas pakkauskoneiden 

kustannukset kohdistetaan käyttötuntien perusteella.

Muiden resurssien, kuten konttoritarvikkeiden, markkinoinnin sekä rahoituksen, kustannukset 

kohdistetaan asiakkaille liikevaihdon mukaisesti. Edellä mainittujen resurssien merkitys on 

vähäinen, ja kustannukset sijoittuvat asiakaskannattavuuslaskelmissa alimmille riveille kuvaten 

samalla koko yrityksen toimintaa ylläpitävää luonnetta. Raportoinnista on kerrottu tarkemmin 

seuraavassa luvussa.
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5.7. Toimintoajurit

Toirnintoajurien avulla kohdistetaan kustannukset toiminnoilta laskentakohteille, eli asiakkaille. 

Tärkein huomioonotettava seikka toimintoajurien valitsemisessa on niiden soveltuvuus 

toiminnon tekemisen mittaamiseen. Toimintoajurin tulisi mahdollisimman hyvin kuvata 

toiminnon suorittamiseen liittyvän työn määrää. Kysymykset Mikä tekijä aiheuttaa toiminnon 

suorittamisen” ja “Mikä tekijä aiheuttaa työn määrän” auttavat toimintoajurien määrittämisessä 

eri toiminnoille.

Toimintoajuritiedon puute on ollut suurin rajoittava tekijä Libri-Logistiikan 

toimintolaskentajäijestelmän rakentamisessa. Tämä johtuu siitä, että suuri osa tehdystä työstä 

jää yksinkertaisesti rekisteröimättä tietokantoihin. Esimerkiksi myyntitoimintojen kustannukset 

saataisiin suhteellisen tarkasti kohdistettua asiakkaille asiakaskäyntien lukumäärän mukaisesti, 

mutta asiakaskäyntejä ei rekisteröidä. Mikäli parhaita toimintoajureita ei tiedon puutteen 

vuoksi voida käyttää, joudutaan kustannukset kohdistamaan parhaalla saatavilla olevalla 

ajurilla.

5.7.1. Tilausosaston toimintojen toimintoajurit

Tilausosaston työn määrään eniten vaikuttava tekijä on vastaanotettavien tilausrivien 

lukumäärä. Yhdellä tilausrivillä tarkoitetaan tietyn asiakkaan tilaamaa tiettyä tuotetta 

lukumäärästä riippumatta. Toisin sanoen asiakkaan tilatessa esimerkiksi viittä eri tuotetta, 

syntyy tilaukseen viisi tilausriviä. Toiminto “Tilausten vastaanotto” vie noin 1/3 koko osaston 

työajasta. Tilausrivien lukumäärä on eniten työn määrään vaikuttava tekijä, joten sitä käytetään 

toimintoajurina. Samalla ajurilla kohdistetaan myös tukitoimintojen, kuten tuote- ja 

osoitetiedostojen ylläpidon, yhteyshenkilötehtävien, laskutuksen sekä erilaisten selvittelytöiden 

kustannukset.

“Palvelulaskutus”-toiminto sisältää Librin tuottamien palveluiden laskuttamisen 

toimeksiantajilta ja asiakkailta. Palvelulaskutusta tehdään kolmesti kuukaudessa. Työn määrään
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eniten vaikuttava tekijä on laskutusrivien lukumäärä, jota käytetään toimintoajurina. 

Palvelulaskutuksen merkitsevyysaste ei kuitenkaan ole kovin korkea toiminnon vaatiman vähän 

ajan vuoksi.

“Reskontratyöt”-toiminnon kustannukset kohdistetaan asiakkaille laskujen lukumäärän 

perusteella, koska se on paras saatavilla oleva toimintoajuri. Reskontraan ylläpitämiseen kuuluu 

myös yritystoiminnan ylläpitämiseen liittyviä työtehtäviä, kuten kululaskujen kirjaamista, 

yhteenvetoajojen suorittamista ja maksuliikenteen hoitamista. Näiden työtehtävien merkitys 

toiminnossa on kuitenkin niin pieni, että mallin yksinkertaisuuden vuoksi on katsottu parhaaksi 

kohdistaa kaikki reskontrakustannukset suoraan asiakkaille.

5.7.2. Varaston toimintojen toimintoajurit

Varaston toiminnot jakautuvat karkeasti kahteen eri prosessiin: vastaanottoon sekä keräilyyn ja 

lähettämiseen. Vastaanottotoiminnassa on määritelty kaksi eri toimintoa: itse “Vastaanotto” 

sekä “Varastointi”, joka on vastaanottorutiinien jälkeen suoritettava tavaroiden hyllypaikoille 

siirtämiseen liittyvä toiminto.

Vastaanoton toiminnoille hyvän toimintoajurin määrittäminen oli erittäin hankalaa. On vaikea 

määritellä, mikä on se tekijä, joka keskeisimmin vaikuttaa työn määrään. Haastattelujen 

ansiosta lopulta selvisi kaksi merkittävimmin työn määrään vaikuttavaa tekijää: 

vastaanotettavien kuutioiden sekä vastaanotettavien nimikkeiden lukumäärä. Molemmat tekijät 

ovat tärkeitä, koska kuutiot kuvaavat fyysisen työn määrää, ja vastaanotetut nimikkeet 

lajittelu-ja tallennustyön määrää.

Esimerkkinä vastaanotosta kuvataan kahta ääripäätä, jossa ensimmäisessä tapauksessa 

vastaanotetaan kymmenen kuormalavallista yhtä kirjaa. Lavat voidaan yleensä sellaisenaan 

hyllyttää varastoon. Toisessa tapauksessa vastaanotetaan sen sijaan kaksi lavallista 

pikkutavaroita, joita on kaikkiaan 150 nimikettä. Tästä aiheutuu erittäin suuri määrä laskemis-, 

lajittelu-ja tallennustyötä. Mitä todennäköisimmin toinen vastaanottotapaus aiheuttaa
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huomattavasti ensimmäistä tapausta suuremman työmäärän, jolloin pelkkien fyysisten 

tekijöiden (kilot, kuutiot) käyttäminen toimintoajurina antaisi täysin väärän kuvan uhratuista 

resursseista.

“Varastointi”-toiminto pitää sisällään enimmäkseen kuormalavojen siirtämistä 

vastaanottoalueelta hyllypaikoille sekä hyllytystietojen tallentamista. Koska mahdollinen 

lajittelutyö on jo vastaanotossa tehty, työn luonne on kokonaisten kuormalavojen 

käsittelemistä. Tämän vuoksi toimintoajurina käytetään vastaanotettujen kuutioiden määrää.

Lähtevien tavaroiden käsittelyyn liittyvässä prosessissa “Keräily” ja “Korkeavarastokeräily” 

ovat ylivoimaisesti merkittävimmät toiminnot ajankäytöllä mitattuna. Parhaiten näiden 

toimintojen työmäärää kuvaa keräilyn vien lukumäärä. Se ei luonnollisesti ole virheetön 

toimintoajuri, koska keräilyrivit voivat poiketa huomattavastikin toisistaan. Lisäksi keräilyn 

luonne eri keräilyalueilla poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi korkeavarastokeräily tapahtuu 

trukilla, ja hyllypaikkojen etäisyydet toisistaan voivat olla pitkiä, jolloin keräilyriviä kohden 

käytetty aika on yleensä pidempi kuin käsikeräilyalueella.

Keräilytoimintoihin liittyviä asiakaskohtaisia poikkeuksia varten on laskentamalliinkin tehty 

laskemista tarkentavia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi painokertoimien käyttö sekä 

korkeavarastokeräilyn kustannusten kohdistaminen vain tietyille asiakkaille. Vaikka nämä 

tarkennukset tekevät laskentamallista monimutkaisemman, on lisätyö katsottu tarpeelliseksi 

johtuen keräilyn suuresta työmäärästä muihin toimintoihin verrattuna.

Keräilyn tapahduttua kaikilta alueilta, ja tilauksen ollessa pakkauksissa, suoritetaan kuittaus, 

jonka tarkoituksena on päivittää saldot tietojärjestelmiin sekä tehdä tarvittavat muutokset, 

esimerkiksi määrämuutokset, tilaustietoihin. Suurin osa kuittauksessa tehtävästä työstä 

aiheutuu tilausten lukumäärästä, tilausrivien lukumäärällä ei sen sijaan ole kovinkaan paljon 

merkitystä. Tilausten lukumäärää käytetään siis toimintoajurina.

“Lähettäminen”-toiminnon tärkein työtehtävä on pakettien lajittelu oikeille kuormalavoille, 

jotka määräytyvät kuljetusliikkeiden sekä kuljetusreittien mukaan. Lähettäminen ei 

kustannuksilta ole kovin merkittävä toiminto, joten sitä varten ei ryhdytty monimutkaisia
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toimintoajureitakaan rakentamaan. Kustannukset kohdistetaan asiakkaille kuittauksen tapaan 

lähetysten lukumäärän mukaisesti.

Palautusten käsittelyssä huolehditaan tavaroiden lajittelusta myyntikelpoisiin sekä 

myyntikelvottomiin tuotteisiin. Yleensä myyntikelpoiset tuotteet lisätään takaisin 

varastosaldoihin ja hyllytetään. Myyntikelvottomien suhteen menettelytavat vaihtelevat. Libri- 

Logistiikka laskuttaa palautuspalveluistaan yleensä palautusrivien lukumäärän mukaisesti, joka 

melko hyvin kuvaa uhrattavien resurssien määrää. Siksi sitä käytetään myös toimintoajurina.

Muut lähettämiseen liittyvät toiminnot, eli “Varastosiirrot”, “Hyllytys”, “Järjestely’ ja 

“Tallennukset”, ovat merkitykseltään melko mitättömiä. Koska keräilytoiminta on koko 

lähetysprosessin keskeisin osa, pidetään edellä mainittuja toimintoja tukitoimintoina. 

Ajatuksena on, että ne - mahdollistavat keräilyn toteuttamisen. Siksi tukitoimintojen 

kustannukset kohdistetaan keräilyn tavoin lähetysrivien lukumäärän mukaisesti.

“Veloitettavat työt”-toiminto pitää sisällään kaikkea työtä, mitä ei asiakkaan kanssa tehdyn 

sopimuksen piiriin kuulu, mutta mikä kuitenkin laskutetaan. Yleensä veloitusperusteena 

käytetään tehtyjen työtuntien määrää. Koska tähän toimintoon liittyvät työtunnit kohdistuvat 

yleensä vain muutamiin asiakkaisiin, ja vaihtelu kuukausien välillä on suurta, kohdistetaan 

kustannuksetkin aina todellisten työtuntien mukaan, jotka saadaan työnjohtajan pitämästä 

tilastosta. Tämän vuoksi toimintoajuri kuvaa erittäin tarkasti todellisuutta.

5.7.3. Muiden toimintojen toimintoajurit

Myynnin ja taloushallinnon toimintojen kustannuksia ei kehitetyssä laskentamallissa ole 

toistaiseksi kohdistettu asiakkaille saakka. Päähuomio on toistaiseksi kiinnitetty niin sanottuihin 

päätoimintoihin, jotka edellisissä luvuissa on kuvattu. Myynnin ja taloushallinnonkin toiminnot 

eivät silti ole jääneet täysin huomiotta: toimintolaskentaprojektin alkuvaiheessa tehtyjen 

työtehtävä- ja ajankäyttöhaastattelujen pohjalta voidaan kustannukset kohdistaa toiminnoille. 

Tämän ansiosta voidaan raportoida kunkin toiminnon kustannukset.

51



Myynti- ja hallintotoimintojen kustannukset aiotaan tulevaisuudessa kohdistaa eteenpäin. 

Toimintoajureina tullaan käyttämään esimerkiksi palkanlaskennassa henkilöstön lukumäärää eri 

osastoilla. Palkanlaskennan kustannukset tullaan siis ikään kuin kohdistamaan “taaksepäin” 

mallissa eri osastoilla suoritettaville päätoiminnoille, josta ne viedään edellisissä luvuissa 

kuvattujen toimintoajurien avulla asiakkaille. Muita käyttöön otettavia toimintoajureita tulevat 

olemaan ainakin ostolaskujen lukumäärä sekä liikevaihto asiakkaittain.
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6 LASKENTAJÄRJESTELMÄN TUOTTAMAT RAPORTIT JA NIIDEN HYVÄKSIKÄYTTÖ

6.1. Yleistä

On selvää, että laskentajärjestelmiä rakennetaan tiettyjen tavoitteiden vuoksi. Koska Libri- 

Logistiikan toimintolaskentaprojektin päätavoite oli rakentaa järjestelmä, jonka avulla voidaan 

kuukausikohtaisesti raportoida asiakaskohtaiset kannattavuudet, on raportointikin 

luonnollisesti keskittynyt tarjoamaan informaatiota asiakkaista sekä asiakassegmenteistä. 

Raportointimallit on kehitetty osastokohtaisesti johtuen eri osastojen toiminnan luonteen 

eroista. Esimerkkinä voidaan mainita yritysmyyntiosaston ja kuluttajamyyntiosaston väliset 

erot: yritysmyynnin laskentamalli perustuu hyvin pitkälle toimintolaskennan teorian 

periaatteisiin, jossa kustannukset kohdistetaan resursseilta toiminnoille, ja edelleen eteenpäin 

laskentakohteille. Kuluttajamyyntiosastolla taas ei varsinaisia toimintoja ole määritelty, koska 

toiminnot vaihtelevat huomattavasti eri toimeksiantojen kesken. Tämän lisäksi 

kuluttajamyyntiosaston myynnistä keskimäärin 75 prosenttia kohdistuu kahteen asiakkaaseen, 

joita varten on määritelty omat kustannuspaikat. Tämän vuoksi toimintojen määrittely ei ole 

ollut tarpeellista asiakaskannattavuuden selvittämistä silmällä pitäen. Laskennassa on 

pikemminkin keskitytty asiakaskohtaisten tietojen, kuten työtuntien, keräämiseen yhteisiltä 

kustannuspaikoilta. Seuraavissa alaluvuissa on tarkemmin analysoitu kehitettyjä raporttimalleja.

6.2. Yritysmyynti-ja varastopalveluosaston asiakkaiden raporttimalli

Kuten edellä jo mainittiin, yritysmyynnin raporttimalli perustuu pitkälle toimintolaskennan 

teorian periaatteisiin. Standardiraporttimalli on kuvattu taulukossa 6.1. Raportti perustuu 

osastokohtaisiin toimintoihin sekä prosessien vaiheittaiseen etenemiseen alkaen tavaran 

vastaanotosta päättyen tilausten käsittelyn kautta tavaroiden toimittamiseen.
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ASIAKAS:
LASKENTAKAUSI:

KUSTANNUSERÄ KUSTANNUSAJURI mk] %

VEROTON MYYNTI Щ 1 1 -\ ШШ1
"1 '

Suoraan kohdistettavat kustannukset:

Lavapaikkavuokrat
Yritysmyynnin vanhan matalavaraston lavapaikkavuokrat 
Rahtikustannukset

Lavapaikkojen lkm
Lavapaikkojen lkm
Lähetetyt kg:t

BRUTTOKATE

Varasto palvelun toimintakustannukset:

Vastaanotto
Varastointi
Korkea varastokerälly
Varaston sisäiset kuljetukset
T allennukset
Järjestely
Erikseen veloitettavat tunnit

Vastaanotetut m3 + nimikkeiden lkm 
Vastaanotetut m3
Lähetysrivien lkm
Lähetysrlvien lkm
Vastaanotettujen nimikkeiden lkm 
Vastaanotetut m3
Tedelliset tunnit

Tllausosaston kustannukset:

Tilausten vastaanotto
Palvelulaskutus
Reskontratyöt
Tllausosaston tukitoiminnot

Tilausrlvien lkm
Laskutusrlvien lkm
Laskujen lkm
Tilausrlvien lkm

Yritysmyynnin varaston toimintakustannukset:

Hyllytäydennykset
Keräily
Kuittaus
Lähettäminen
Palautusten käsittely
Järjestely
Erikseen veloitettavat tunnit

Lähetysrivien lukumäärä
Lähetysrivien lukumäärä
Lähetysten lukumäärä
Lähetysten lukumäärä
Palautusrivien lukumäärä
Lähetysrivien lukumäärä
Todelliset tunnit

KATE AIHEUTTAMISPERUSTEISTEN KOHDISTUSTEN JÄLKEEN

Osuus yhteisistä kustannuksista:

Osuus yritysmyynnin yhteisistä kustannuksista
Osuus varastopalvelun yhteisistä kustannuksista

Lähetysrivien lukumäärä 
Vastaanotettujen nimikkeiden lkm

KATE ENNEN YRITYSTASON KUSTANNUKSIA

Osuus yritystason kustannuksista Myynti (mk)

NETTOKATE

Taulukko 6.1. Yritysmyyntiosaston asiakkaiden raportointimalli.

Ensimmäiseksi raporttimallissa on verottomasta myynnistä vähennetty suoraan resursseilta 

asiakkaille kohdistettavia kustannuksia. Kuten aiemmin on todettu, merkittävin suoraan 

kohdistettava erä on kiinteistökustannukset. Yritysmyynnin asiakkaiden kohdalla 

kiinteistökustannukset koostuvat lavapaikkojen rasittamista tiloista, joita kukin asiakas omilla
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tuotteillaan “kuluttaa”. Lavapaikkavuokrat ovat Libri-Logistiikan kannalta melkein 

poikkeuksetta voittoa tuottava erä, koska lavapaikkahinnat määräytyvät hyvin pitkälle 

markkinahintojen mukaan. Markkinahinnat ovat Hyvinkään seudullakin sen verran korkeat, 

että velotetuista lavapaikoista jää aina kohtuullinen kate kustannusten päälle. Tämä on suuren 

varastointikapasiteetin ansiota. Esimerkiksi korkeavarastossa varastointi on 

lavapaikkakohtaisesti ajateltuna edullista, koska lavapaikkakohtaiset kiinteistökustannukset 

ovat pienet tilojen ollessa tehokkaasti käytössä. Samassa kategoriassa kiinteistökustannusten 

kohdistamisen kanssa vähennetään rahtikustannukset, jotka omalta osaltaan pienentävät 

asiakaskannattavuutta. Näiden suoraan kohdistettavien erien jälkeen raportoidaan 

“Bruttokate”.

Seuraavassa kategoriassa bruttokatteesta on vähennetty varastopalvelun, eli lähinnä tavaran 

vastaanottoon ja varastointiin liittyvien toimintojen kustannuksia. Tämän jälkeen on esitetty 

kaikki tilausosaston toimintojen kustannukset, joista tärkein on tilausten käsittely. Viimeisenä 

prosessin osana on lähtevien tavaroiden käsittelyä koskevien toimintojen esittäminen. Edellä 

mainittujen toimintojen kustannukset sisältävät enimmäkseen henkilöstökustannuksia.

Kaikkien toimintokustannusten sekä kiinteistö- ja rahtikustannusten kohdistamisen jälkeen on 

kuvattu toinen summataso, “Kate aiheuttamisperusteisten kohdistusten jälkeen”. Tämä kate 

kuvaa sitä kannattavuutta, joka on laskettu aiheuttamisperusteella kohdistettujen ajurien avulla. 

Kaikki kyseisen summatason alapuolelle jäävät kustannuserät on kohdistettu perusteilla, jotka 

eivät välttämättä laskentakohteena oleviin asiakkaisiin suoranaisesti liity. Tällainen 

kohdistusperuste on muun muassa asiakaskohtainen myyntivolyymi, jonka perusteella 

kohdistetaan yritystason hallinnolliset kustannukset.

“Kate aiheuttamisperusteisten kohdistusten jälkeen” sekä sen yläpuolella laskelmissa sijaitsevat 

kustannuserät ovat laskelman tärkeimpiä rivejä analysoitaessa mahdollisuutta vaikuttaa 

asiakaskannattavuuteen konkreettisilla toimilla. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi 

hinnoitteluperusteiden muuttaminen, jos jokin toiminto selvästi maksaa enemmän mitä siitä 

asiakasta laskutetaan. Esimerkiksi vastaanotosta saatetaan laskuttaa lavojen lukumäärän

55



mukaisesti, jolloin paljon eri nimikkeitä sisältävien lavojen saapuessa, toiminta on mitä 

todennäköisimmin tappiollista. Mikäli tällaisten lavojen saapuminen on yleistä, on 

hinnoitteluperusteita pyrittävä muuttamaan.

Aiheuttamisperusteisten kohdistusten jälkeen on raporttimallissa kuvattu osastokohtaisten 

kustannusten jakamista. Suurin osa näistä on ATK-kustannuksia. Koska lähetysrivien 

lukumäärä on yritysmyyntiosaston merkittävin ja eniten käytetty toimintoajuri, jaetaan sen 

avulla myös osaston yleiskustannukset. Varastopalvelun toimintaa taas kuvaa parhaiten 

vastaanotettujen nimikkeiden lukumäärä, jolla varastopalvelun yleiskustannukset jaetaan. 

Osastokohtaisten kustannusten jakamisen jälkeen on laskettu summataso “Kate ennen 

yritystason kustannuksia”, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vertailtaessa 

asiakaskannattavuuksia toisiinsa osaston sisällä.

Viimeisenä on jaettu vielä yritystason kustannukset asiakkaille yhtenä kokonaisuutena. Vaikka 

taloushallinnon toiminnot on määritelty, niitä ei vielä ole otettu käyttöön hyvien 

kohdistusperusteiden puutteen vuoksi. Suurin osa yritystason kustannuksista on henkilöstöstä 

johtuvia, lisäksi kategoria koostuu yritystason poistoista, erilaisista rahoituskustannuksista sekä 

vakuutuksista ja muista koko yrityksen toimintaa ylläpitävistä kustannuseristä. Nämä 

kustannukset jaetaan ensin osastoille henkilöstön lukumäärän mukaisesti, koska taloushallinnon 

rooli on tukea ensisijaisesti liiketoimintaosastojen toimintaa. Osastojen sisällä yritystason 

kustannukset jaetaan liikevaihdon mukaisesti asiakkaille.

Yritystason kustannusten jakamisen jälkeen on raporteissa kuvattu “Nettokate”, joka kuvaa 

asiakaskannattavuutta kaikkien kustannusten kohdistamisen jälkeen. Tämän rivin perusteella ei 

luonnollisesti kannata ryhtyä suoriin asiakaskohtaisiin toimenpiteisiin, mutta karkeita 

johtopäätöksiä ja vertailuja kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä voidaan tehdä. Viimeinen 

rivi tuo eräänlaista varmuutta siitä, että mitään kustannuksia ei enää jää katettavaksi, vaan 

kaikki yrityksen kustannuserät on jo otettu huomioon. Ylin johto voi pitkällä aikavälillä seurata 

tätä riviä, ja tehdä esimerkiksi asiakassegmenttikohtaisia suuren linjan päätöksiä, jotka liittyvät 

yrityksen noudattamiin strategioihin.
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6.3. Kuluttajamyyntiosaston asiakkaiden raportointimalli

Kuluttajamyyntiosaston raportointimalli on kehitetty ensisijaisesti kuvaamaan kahden 

suurimman asiakkaan kannattavuuteen liittyviä tekijöitä. Raportti on kuvattu taulukossa 6.2. 

Kuten yritysmyyntiosaston laskelmissakin, kuluttajamyynnin asiakkaiden myynnistä on ensin 

vähennetty suoraan kiinteistöresurssilta kohdistettuja kustannuksia. Kuluttajamyynnin puolella 

lavapaikkojen lisäksi kaikki muutkin kiinteistökustannukset on kohdistettu suoraan asiakkaille. 

Tämä tapahtuu siten, että kahdelle suurelle asiakkaalle on määritelty tila, jossa heitä palvellaan, 

ja tämän tilan kustannukset kohdistuvat aina sataprosenttisesti heille. Lisäksi pakkauskoneille 

on määritelty omat tilat, joiden aiheuttamat kustannukset kohdistuvat käytettyjen konetuntien 

suhteessa konetta käyttäneille asiakkaille.

Kiinteistökustannusten lisäksi suoraan kohdistettavien kustannusten kategoriaan kuuluvat myös 

rahdit sekä lisäksi pakkaustarvikkeet. Pakkaustarvikkeet on merkittävä resurssi 

kuluttajamyyntiosaston toiminnassa, ja sen aiheuttamiin kustannuksiin kiinnitetään erityistä 

huomiota. Rahdit ja pakkaustarvikkeet laskutetaan kuluttajamyynnin asiakkailta yleensä 

suoraan lisättynä katteella, joka vähennetään myynnistä ennen kustannusten siirtämistä 

raportteihin. Kiinteistö-, rahti- ja pakkaustarvikekustannusten jälkeen on raportoitu 

ensimmäinen summataso, “Bruttokate”. Bruttokatteen jälkeen laskelmassa on esitetty 

yritysmyyntiosaston asiakkaiden tapaan varastopalveluosaston toimintojen kustannukset.

Kuten aiemmin on jo mainittu, kuluttajamyyntiosastolle ei toimintoja ole toiminnan 

vaihtelevuuden vuoksi määritelty, vaan kustannukset kohdistetaan muilla keinoilla. 

Kannattavuusraportin toisessa kategoriassa on vähennetty suoraan asiakkaan omalle 

kustannuspaikalle tiliöidyt tunti- ja viikkopalkat, ylityöt, sosiaalikustannukset sekä muut 

kustannukset. Esimerkiksi tehtyjen ylitöiden osuus kokonaisuudesta on mielenkiintoinen tieto, 

etenkin toiminta-asteen ollessa erittäin korkea tai erittäin alhainen. Muutenkin toteutuneiden 

henkilöstökustannusten seuraaminen kuukaudesta toiseen antaa päätöksentekijöille kuvaa 

resurssien tarpeellisuudesta toiminta-asteen muuttuessa.

Neljännessä kategoriassa vähennetään henkilöstö-, kiinteistö- sekä koneiden 

ylläpitokustannuksia muilta kuin kahden suurimman asiakkaan “omilta” kustannuspaikoilta.
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Muut kustannuspaikat, kuten palautukset sekä kaksi konepakkauskustannuspaikkaa, ovat 

erittäin merkittäviä asiakaskannattavuuteen vaikuttavia kokonaisuuksia, koska niille 

kohdistuvat tuotot ja kustannukset ovat merkittäviä osaston kannalta. 

Tiedonkeruujäijestelmään tallennetuilla tiedoilla saadaan asiakaskohtaiset työt selville 

tuntikohtaisesti, ja sitä kautta kustannukset voidaan raportoida osana kokonaisraportointia.

Kuten yritysmyyntiosaston raporttimallissakin, toisena summatasona on “Kate 

aiheuttamisperusteisten kohdistusten jälkeen”, jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 

asiakaskannattavuuteen vaikuttavista seikoista. Edellä mainitun summatason yläpuolella 

raportoidut kokonaisuudet antavat mahdollisuuden yksityiskohtaiseen tarkasteluun: esimerkiksi 

konepakkauksista asiakkaita laskutetaan yleensä pakattavien kappaleiden lukumäärän 

mukaisesti. Monesti hinnoittelu on hankalaa, koska kustannukset eivät merkittävästi riipu 

pakattavista kappalemääristä, vaan pikemminkin pakkaukseen kuluvasta ajasta. Edellä mainittu 

raportointitapa antaa kuukausikohtaista tietoa, kuinka paljon kustannuksia kukin asiakas eri 

konepakkauskustannuspaikoilla aiheuttaa. Tämän tiedon perusteella voidaan vähitellen kerätä 

informaatiota parhaan mahdollisen hinnoittelutason löytämiseksi.

Myös kuluttajamyyntiosaston laskelmissa on osaston hallintokustannukset sekä yritystason 

kustannukset vähennetty laskelman alaosassa. Toisin kuin yritysmyyntiosastolla, 

kuluttajamyynnin ATK-kustannukset ovat kohtalaisen pienet johtuen kevyemmästä 

tietojäijestelmäratkaisuista. Tämän vuoksi henkilöstökustannukset nousevat suurimmaksi 

kustannuseräksi. Kaikki raportin alaosan kustannuserät on kohdistettu liikevaihdon suhteessa 

asiakkaille, joka melko hyvin kuvaa resurssien kulutusta kahden suuren asiakkaan 

palvelemiseksi.
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ASIAKAS:
LASKENTAKAUSI:

KUSTANNUSERÄ KUSTANNUSAJÜRI MK %

VEROTON MYYNTI liiti
"""’......... "".... ..

Suoraan kohdistettavat kustannukset:

Lavapaikkavuokrat (2265 kpl å 24 mk) Lavapaikkojen lkm
Asiakkaan käytössä oleva alue Käsittelytila-m2

Pakkaustarvikkeet Todelliset kustannukset

Rahtikustannukset Todelliset kustannukset

SRUTTОКАТЕ .

Varastopalvelun toimintokustannukset:

Vastaanotto Vastaanottotyötunnit

Varastointi Vastaanotetut m3
Korkeavarastokerälly Keräilyrivien lkm
Tallennukset Vastaanotettujen nimikkeiden lkm

Järjestely Vastaanotetut m3
Erikseen veloitettavat tunnit Todelliset tunnit

Asiakkaan oman kustannuspaikan kustannukset:

T unti- ja viikkopalkat Todelliset kustannukset

Ylityöt Todelliset kustannukset
Laskennalliset sosiaalikustannukset Todelliset kustannukset

Muut kustannukset Todelliset kustannukset

Kustannukset muilta kustannuspaikoilta:

Palautukset: Palkat sosiaalikustannuksineen Todelliset kustannukset
Palautukset: Osuus kiinteistökustannuksista Käsittelytila-m2
Keikat: Palkat sosiaalikustannuksineen Todelliset kustannukset

Levimatic: Palkat sosiaalikustannuksineen Todelliset kustannukset

Levimatic: Koneen ylläpitokust. Levimatic-työtunnit
Osuus Levimatic-alueesta Levimatic-työtunnit
CMC: Palkat sosiaalikustannuksineen Todelliset kustannukset
CMC: Ylläpitokustannukset CMC-työtunnit
Osuus CMC-alueesta CMC-työtunnit

KATE AIHEUTTAMISPERUSTEISTEN KOHDISTUSTEN JÄLKEEN ч -x^. XX SiBvx ■<: ■ tbsK ЦЩЦ

Kuluttajamyynnin yhteiset kustannukset

Osuus yhteisistä tiloista Käsittelytila-m2
Henkilöstökustannukset Myynti (mk)
ATK-kustannukset Myynti (mk)
Muut Myynti (mk)

KATE ENNEN YRITYSTASON KUSTANNUKSIA

Osuus yritystason kustannuksista Myynti (mk)

NETTOKATE

Taulukko 6.2. Kuluttajamyyntiosaston asiakkaiden raportointimalli.
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6.4. Vantaan liiketoimintayksikön asiakkaiden raportointimalli

Vantaan yksikön asiakkaiden raportointimalli on huomattavasti yksinkertaisempi verrattuna 

edellä kuvattuihin yritysmyynti- ja kulutta]amyyntiosaston raportteihin. Tähän on kolme syytä: 

ensinnäkin tiedot tärkeimpien resurssien kulutuksesta asiakkaittain saadaan rekisteröityä hyvin 

tarkalla tasolla. Tiedonkeruujäijestelmä mahdollistaa tehtyjen työtuntien määrän raportoinnin 

asiakkaittain, ja lisäksi kiinteistökustannusten jakautuminen selvitetään myös 

asiakaskohtaisesti. Tämä mahdollistaa kustannusten kohdistamisen suoraan resursseilta 

asiakkaille, jolloin toimintoja ei tarvita lainkaan.

Toinen syy mallin yksinkertaisuuteen on Vantaan liiketoimintayksikön kevyt ATK-järjestelmä 

sekä erittäin kapea hallintorakenne. Koko osastoa tukevien resurssien aiheuttamat 

kustannukset ovat pienet' verrattuna aiheuttamisperusteella asiakkaille kohdistettaviin 

kustannuksiin. Kolmanneksi, Vantaan liiketoimintayksikön asiakasmäärä on pieni, noin 15 

asiakasta.

Koska resurssien kustannukset voidaan kohdistaa toimintojen sijasta suoraan pienelle 

asiakaskunnalle, ei kohdistusten lukumäärä Vantaan yksikössä nouse kovin korkeaksi. Koska 

Vantaalla ei toimintoja ole määritelty lainkaan, ei varsinaisesta toimintolaskentamallista voida 

puhua. Sen sijaan laskentamalli on hybridi, sekä perinteisen kustannuslaskennan että 

toimintolaskennan kohdistamisperusteet huomioonottava kokonaisuus. Ainoana päätavoitteena 

on ollut mahdollisimman todenmukaisten asiakaskannattavuuksien selvittäminen, ja siihen on 

päädytty taulukon 6.3. mukaisilla laskelmilla.

Laskelmissa on kustannukset vähennetty myynnistä resursseittain. Kustannuserien 

esittämisjäijestys on määritelty resurssien merkittävyyden mukaan: ensimmäisenä on esitetty 

henkilöstökustannukset, toisena kiinteistökustannukset, ja niiden jälkeen vähemmän 

merkittävämmät kustannukset. Henkilöstökustannukset on jaoteltu kuluttajamyyntiosaston 

tapaan tunti- ja viikkopalkkoihin, ylityöpalkkoihin ja sosiaalikuluihin. Tämän jälkeen on 

asiakkaille kohdistettu osuus työnjohtokustannuksista sekä “kohdistamattomista” tunneista, 

jotka sisältävät koko yksikön toimintaa tukevan työn kustannuksia, kuten järjestelytyötä. 

Viimeisenä eränä henkilöstökustannuksissa on esitetty Vantaan hallinnon
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henkilöstökustannukset. Ne on kohdistettu asiakkaille projektin alkuvaiheessa tehtyjen 

haastattelujen perusteella.

Kiinteistökustannusten kohdistaminen asiakkaille on pääpiirteittäin samalla tavalla hoidettu 

kuin yritysmyynti- ja kuluttajamyyntiosastoillakin. Kiinteistöt on jaettu kahteen eri tyyppiseen 

tilaan: käsittelytilaan sekä kuormalavahyllytilaan. Vantaan yksikön toiminta tapahtuu tällä 

hetkellä kolmessa eri kiinteistössä, joista jokaisen kustannukset on kohdistettu laskelmissa 

erikseen. Koska kiinteistöresursseilla on huomattava merkitys myös Vantaan liiketoiminnassa, 

on myös laskentatarkkuudessa tällä tavalla nähty vaivaa. Osa kiinteistöresursseista on 

jatkuvasti käytössä tietyillä asiakkailla, joiden aiheuttamat kiinteistökustannuksetkin ovat siten 

vakiot. Tällaisia asiakkaita ovat muun muassa asiakassegmentointiluvussa esitetyt 

tilavuokraaja-asiakkaat.

Henkilöstö- ja kiinteistökustannuserien jälkeen on laskelmissa esitetty kone- ja 

laitteistokustannukset, joiden kohdistamiseen paras käytettävissä oleva jakoperuste oli 

käsittelytilaneliömetrit. Ajatuksena tämän resurssiajurin käyttöön on se, että mitä enemmän 

käsittelytilaa asiakkaalla on käytössä, sitä enemmän on myös käsiteltävää tavaraa, joten sitä 

enemmän joudutaan käyttämään myös trukkeja sekä muita laitteita tavaran käsittelyssä.

Neljäntenä kategoriana Vantaan yksikön laskentamallissa on esitetty muiden resurssien 

kustannukset. Kyseiset erät on summattu yhdeksi joukoksi, koska niiden merkitys 

kokonaisuuteen nähden on melko vähäinen. Ainoastaan pakkaustarvike- ja rahtikustannukset 

saattavat olla tietyille asiakkaille merkittäviä, koska nämä kustannukset kohdistuvat yleensä 

vain muutamalle asiakkaalle. Kohdistukset tehdään aina kuukausikohtaisesti työnjohdon 

arvioiden mukaisesti. Muut erät, eli edustus ja markkinointi, matkustaminen ja ATK, ovat 

esitetty viimeisinä laskelmissa vähäisen merkityksensä ja ylimalkaisen kohdistusperusteen 

vuoksi. Koska edellä mainittujen resurssien kustannukset ovat pieniä, kohdistetaan ne 

asiakkaille myyntimarkkojen perusteella.
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ASIAKAS:
LASKENTAKAUSI:

KUSTANNUSERÄ KUSTANNUSAJURI MK %

VEROTON MYYNTI ЯИИЯ 100,0%

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET:

Viikkopalkat
Tuntipalkat
Ylityöt
Sos.kulut
Työpalkkiot
Osuus kohdistamattomista tunneista
Työnjohto
Osuus Vantaan hallinnosta

Todelliset kustannukset
Todelliset kustannukset
Todelliset kustannukset
Todelliset kustannukset
Todelliset kustannukset
Kohdistetut työtunnit
Kohdistetut työtunnit
Myynti (mk)

Henkilöstökustannukset yhteensä

KIINTEISTÖKUSTANNUKSET:

Osuus B:n kuormalavatiloista
Osuus B:n käsittelytiloista
Osuus Hakkilan kuormalavatilóista
Osuus Hakkilan käsittelytiloista
Osuus C-talon konttoritiloista
C-talon varastotilat (4609 m2)
C-talon muut tilat

В-varaston hyllypaikkojen lkm 
В-varaston käsittelytila-m2
Hakkilan hyllypaikkojen lkm
Hakkilan käsittelytila-m2
Laskutus (mk)
100 % asiakas X:lle
Suoraan tiloja käyttäville asiakkaille

Kiinteistökustannukset > litecnsa . 1 1

KONE- JA LAITTEISTOKUSTANNUKSET:

Osuus В-talon kustannuksista
C-talon kustannukset

В-varaston käsittelytila-m2
100 % asiakas X:lle

Kone- ja laitteistokustannukset yhteensä \V\!L -- i '

MUUT:

Rahdit
Pakkaustarvikkeet
Puhelimet ja konttoritarvikkeet
Edustus ja markkinointi
Matkustaminen
ATK

Työnjohdon erillisarvio
Työnjohdon erillisarvio
Myynti (mk)
Myynti (mk)
Myynti (mk)
Myynti (mk)

Muut yhteensä

KATE ENNEN YRITYSTASON KUSTANNUKSIA

Osuus yritystason kustannuksista Myynti (mk)

NETTOKATE

Taulukko 6.3. Vantaan liiketoimintayksikön asiakkaiden raportointimalli.
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Kaikkien kustannuserien esittämisen jälkeen on kuvattu summataso “Kate ennen yritystason 

kustannuksia”, jonka todenmukaisuus on erittäin korkea johtuen Vantaan liiketoimintayksikön 

tarjoamista hyvistä kohdistusperusteista. Tämän vuoksi kate ennen yritystason kustannuksia on 

hyvä mittari asiakaskannattavuuden esittämiseen. Viimeisenä eränä laskelmassa on vielä 

vähennetty yritystason kustannusten osuus asiakkaittain, jonka jälkeen on esitetty nettokate.

Henkilöstö-, kiinteistö- ja koneresurssit on esitetty omina kokonaisuuksinaan laskelmissa ja 

resurssien kustannusten loppusummat sekä osuus myynnistä on laskettu kunkin resurssin 

alapuolelle. Näin pystytään seuraamaan kuukausittain, miten eri resurssien osuudet myynnistä 

mahdollisesti vaihtelevat. Toistaiseksi saatujen kokemusten mukaan matalan toiminta-asteen 

kuukausina etenkin kiinteistökustannusten osuus myynnistä kasvaa voimakkaasti. Tämä johtuu 

siitä, että paras mahdollinen tuotto saadaan silloin, kun tavara liikkuu nopeasti. Matalan 

toiminta-asteen kuukausina tuotot pienenevät, vaikka tavaraa on usein varastossa kuluttamassa 

kiinteistöresursseja. Siksi myös kannattavuus heikkenee.

Toinen kannattavuuteen olennaisesti liittyvä seikka on työn tehokkuus. Vantaan yksikön 

laskelmien perusteella on selvästi havaittavissa, että toiminta-asteen laskiessa ei

henkilöstökustannukset laske samassa suhteessa. Tähän on kaksi syytä: ensinnäkin

veloitusperusteet eivät täysin kuvaa työn määrää. Kuten edellisessä luvussa kuvattiin, 

esimerkiksi vastaanottotoimeksiannot saattavat poiketa huomattavasti toisistaan 

työmäärällisesti mitattuna, ja veloitusperusteiden mukaan veloitus on kuitenkin samaa tasoa. 

Toisin sanoen kustannukset eivät välttämättä ole “liian” korkeat, vaan heikko kannattavuus 

tiettynä laskentakautena johtuukin “liian” matalasta laskutuksesta. Toinen syy

henkilöstökustannusten osuuden nousuun myyntiin verrattuna on yksinkertaisesti 

tehottomampi työnteko hiljaisempina kuukausina. Syy on siis täysin inhimillinen.

Kehitysehdotuksena on noussut esille ajatus liukuvan työajan käyttöönotosta, jolloin 

työntekijät ja työnjohto neuvottelisivat työpäivien pituudesta ajankohdan mukaan: mikäli on 

paljon työtä, tehdään pidempää päivää, ja liukumina kertyvät tunnit voidaan pitää vapaana 

hiljaisempana ajankohtana. Tällainen toimintatapa lisäisi varmasti toiminnan tehokkuutta, mutta 

vastaavasti lisäisi työnjohdon valvontavelvollisuutta ja organisointityötä.
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6.5. Laskentajäijestelmän hyväksikäyttö

Toimintolaskentajärjestelmän ja sen tuottamien raporttien hyväksikäyttö on jaettavissa kahteen 

osaan: asiakkaisiin kohdistuvaan analyysiin sekä sisäisiin toimintaprosesseihin kohdistuvaan 

analyysiin. Edellinen sisältää varsinaisen asiakaskannattavuuden analysointia, kannattavuuteen 

vaikuttavien seikkojen analysointia sekä yksittäisten asiakkaiden kannattavuuden 

parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Asiakkaisiin kohdistuva analyysi käsittelee siis hyvin 

pitkälle asiakokonaisuuksia, jotka perustuvat toisessa luvussa esiteltyyn kustannusten 

kohdistus-näkökulmaan. Sisäisiin toimintaprosesseihin kohdistuva analyysi toisaalta muodostuu 

käyttämättömään kapasiteettiin, toimintojen tekemiseen sekä prosessien kehittämiseen 

liittyvistä asioista. Toimintaprosesseihin kohdistuva analyysi on asiakokonaisuuksiltaan siis 

hyvin lähellä toimintolaskennan teorian kustannusten prosessinäkökulmaa. Edellä mainitut 

kokonaisuudet on jaoteltu erikseen tässä luvussa, vaikka niillä on myös monia yhtymäkohtia.

6.5.1. Asiakkaisiin kohdistuva analyysi

Libri-Logistiikassa toimintolaskentajärjestelmän hyödyntämiskeinoja on useita ja järjestelmän 

tuottaman informaation pohjalta on mahdollista tehdä myös kehityssuunnitelmia 

asiakaskannattavuuksien parantamiseksi. Asiakaskannattavuusraportointi on herättänyt 

kiinnostusta, koska vastaavanlaista raportointia ei yrityksessä ole ennen tehty. Koska 

asiakaskannattavuuksia ei ennestään ole laskettu, on yrityksessä jouduttu eri asiakkaiden sekä 

palvelutuotteiden kannattavuuksia arvioimaan “mutu-tuntumalla”, ja sitä kautta tekemään 

päätöksiä. Tämän vuoksi jo pelkkä asiakaskannattavuuden raportointi yleisesti on herättänyt 

mielenkiintoa, ja ensimmäisten raporttien jälkeen on tullut arvokasta palautetta sekä 

raportointiin liittyvästä kehityksestä että laskentatavoista.

Se, että raportointia on välittömästi alettu tekemään kuukausikohtaisesti on harvinaista etenkin 

Suomessa, jossa toimintolaskenta ei ole vielä saavuttanut suurta jalansijaa käytännön tasolla. 

Raportoinnin kuukausikohtaisuus on toisaalta vaikuttanut laskentakohteiden määrään: 

toistaiseksi raportoidaan vain noin 25 suurimman asiakkaan kannattavuudet, ja pienemmät
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asiakkaat ovat vielä jäijestelmän ulkopuolella. Tällä hetkellä raportoitavien asiakkaiden osuus 

Libri-Logistiikan liikevaihdosta on keskimäärin 90 prosenttia. Kaikki asiakkaat tullaan 

ottamaan järjestelmän piiriin tietojen siirron automatisoinnin jälkeen.

Asiakaskannattavuuden raportointi ja sen avulla aikaansaatava informaatio miellettiin jo ennen 

projektin aloittamista tärkeäksi tavoitteeksi, koska Libri-Logistiikan kaltaisessa 

kasvuyrityksessä etenkin henkilöstö- ja kiinteistöresurssit ovat rajoittavia tekijöitä kasvun 

kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää tietää, mitkä ovat “panostamiskelpoisia” asiakkaita, joiden 

palvelemiseen kannattaa todella investoida. Monet suuret asiakkaat kuluttavat paljon 

resursseja, mutta tuovat vain vähän tuottoja. Niiden palvelemisen jatkamiseksi on mietittävä 

tuottavampia keinoja. Monesti pienistä, kannattamattomista asiakkaista kannattaa luopua, 

mikäli nämä eivät riittäviä palveluhintojen korotuksia hyväksy.

Tärkeää on, että organisaation avainhenkilöt käyttävät rajallisen työaikansa panostamalla 

todella tuottaviin ja potentiaalisiin asiakkaihin. Tätä tavoitetta silmällä pitäen on suunniteltu 

aloitettavaksi avainasiakasohjelmia, jotka perustuvat tiiviiseen kommunikointiin ja palvelutason 

parantamiseen. Kolmannessa luvussa esitelty Gilmoren ja Pinen teoreettinen malli 

asiakaspalvelustrategioista sopii erinomaisesti avainasiakasohjelmien pohjaksi: etenkin 

yhteistyöstrategiaa ja sopeutuvaa strategiaa on tarkoituksenmukaista soveltaa yrityksen 

tärkeimpiin asiakkaisiin, jotta jatkuvasti tiedetään asiakkaan tarpeet, ja sitä kautta pyritään ne 

paremmalla palvelulla tyydyttämään.

Palvelutason parantuminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla, jotka ovat toisiaan tukevia: 

palvelutason voidaan parantaa tekemällä nykyiset toiminnot eli palvelutuotteet entistä 

nopeammin, luotettavammin ja joustavammin. Toisaalta palvelutason parantuminen voidaan 

nähdä myös uusien palvelutuotteiden tarjoamisena, eli uusina toimintoina, joista asiakasta myös 

laskutetaan. Uusien palvelutuotteiden tarjoaminen asiakkaille on tärkeä osa Libri-Logistiikan 

laajenemisstrategiaa seuraavan kolmen vuoden aikana. On todennäköistä, että jos asiakas on 

tyytyväinen nykyisiin palvelutuotteisiin niiden tason parantuessa, asiakas on helpommin 

taivutettavissa myös laajempien palveluiden ostamiseen.
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Avainasiakkaiden määrittelyssä on tärkeää myyntivolyymin lisäksi tietenkin myös 

asiakaskohtainen kannattavuus. Toistaiseksi kannattavuuksia on raportoitu asiakaskohtaisesti 

osastoittain, mutta jatkosuunnitelmissa on myös kannattavuuden mukainen segmentointi yli 

osastorajojen. Kannattavuuden ja myyntivolyymin mukaisella segmentoinnilla on mahdollista 

määritellä avainasiakkaat. Kuviossa 6.1. on kuvattu esimerkki tällaisesta segmentoinnista.

LIIKEVAIHTO

KEHITÄ PANOSTA

HYLKÄÄ KEHITÄ

KANNATTAVUUS

Kuvio 6.1. Liikevaihdon ja kannattavuuden mukainen segmentointi.

Kuvio 6.1. perustuu ajatukseen, jossa avainasiakkaiksi määritellään liikevaihdoltaan suuret, 

Libri-Logistiikassa yli 2 miljoonaa markkaa vuodessa tuovat asiakkaat, joiden kannattavuus on 

jo hyvällä tasolla. Avainasiakasohjelmien tavoitteena on säilyttää ja parantaa olemassa olevia 

asiakassuhteita asiakaskohtaisilla ratkaisuilla, eli toteutetaan luvussa 3 kuvatun Gilmoren ja 

Pinen mallin yhteistyöstrategiaa. Kehittämiskelpoisia asiakkaita ovat sekä heikosti kannattavat 

suuret asiakkaat sekä hyvin kannattavat pienet asiakkaat, joiden palvelemiseksi kannattaa 

käyttää lähinnä Gilmoren ja Pinen mallin sopeutuvaa tai kosmeettista strategiaa. Näin pystytään 

kehittämään asiakassuhteita kohti kannattavaa ja suuri volyymi semp aa toimintaa ilman suuren 

luokan panostuksia. Kuvion 6.1. vasemmassa alanurkassa sijaitsevat pienet, heikosti
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kannattavat asiakkaille kannattaa tehdä ehdotukset esimerkiksi riittävän suurista 

hinnankorotuksista, eli siirtymisestä oikeanpuoleiseen alakategoriaan. Mikäli asiakkaan kanssa 

ei hinnoittelusta päästä voittoa tuottavaan sopimukseen, kannattaa asiakassuhde lopettaa.

Järjestelmän tarjoaman informaation käyttö vuosisopimusneuvotteluissa palveluhintojen 

tarkistamisen muodosssa on ja tulee olemaan yksi tärkeimpiä hyödyntämiskeinoja. Tällä 

hetkellä hinnoittelumuutoksia on tehty kahden asiakkaan kohdalla, jotka ovat molemmat 

hyväksyneet hinnankorotukset. Molemmissa tapauksissa kannattavuuslaskelmat osoittivat 

selkeästi kyseisten asiakkaiden kannattamattomuuden johtuen henkilöstö- ja 

kiintei störesurssien kustannuksista. Laskelmien mukaan esimerkiksi uhrattavien 

kiinteistökustannusten katteeksi ei saatu riittäviä tuottoja. Toimintolaskennan laskentatapa 

pakotti selvittämään uhrattujen resurssien määrän asiakkaittain, ja sillä tavalla osoittamaan 

kannattavuuksien todellisen tason. Libri-Logistiikan kannalta hinnankorotukset 

vuosisopimuksissa ovat tärkeitä asiakaskannattavuuksien nostamisella negatiivisesta 

positiiviseksi. Periaatteessa kaikki “ylimääräinen” raha siirtyy suoraan tulokseen kustannuksien 

pysyessä ennallaan.

Asiakaskohtaisten kustannustietojen kertyessä pidemmältä aikaväliltä, voidaan niitä käyttää 

hyväksi myös uusien asiakassopimusten solmimisen yhteydessä. Kun päätöksentekijöillä on 

tietoa, mitä kunkin tyyppisen asiakkaan palveleminen keskimäärin maksaa, voidaan myös 

kustannusnäkökulma ottaa huomioon laskutusperusteista neuvoteltaessa. Erittäin usein ennen 

tarjousten tekemistä potentiaalisilta asiakkailta pyydetään arvioita tulevista 

toimintavolyymeista, joiden avulla vaadittavien palveluiden laajuutta pyritään ennustamaan. 

Kun kustannustietoa on jo olemassa vastaavien asiakkaiden palvelemisesta, voidaan välttää 

hinnoittelun määrittäminen liian alhaiseksi.

Vantaan liiketoimintayksikön laskentamalli kehitettiin ensimmäisenä projektin aloittamisen 

jälkeen. Tämän vuoksi on myös kokemuksia kertynyt sieltä eniten. Laskennasta on tätä 

kirjoitettaessa kokemuksia viideltä kuukaudelta eli laskentakaudelta. Tällä hetkellä 

laskentaperusteet ovat jo vakiintuneita, ja kohdistusinformaation siirto 

toimintolaskentajärjestelmään hoidetaan aina samoilla toimintatavoilla. Asiakasohjelmia on jo 

suunniteltu, ja pyritty määrittämään niin sanotut kriittiset kuukausilaskutustasot, joilla
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saavutetaan nolla-kannattavuus. Tämä break-even-piste vaihtelee kuukausittain, mutta se on 

määriteltävissä kuitenkin kohtalaisen tarkasti. Mikäli todellinen kuukausilaskutus on 

useampana kuukautena kriittistä laskutustasoa alempi, on pyrittävä toimenpiteisiin joko sisäistä 

toimintaa kehittämällä tai vaikuttamalla hinnoittelutasoon.

6.5.2. Sisäisiin toimintaprosesseihin kohdistuva analyysi

Tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi on Libri-Logistiikassa noussut käyttämättömän 

kapasiteetin kustannukset, jotka aiotaan erottaa kuukausittain omaksi kokonaisuudeksi, ja 

raportoida erillisinä. Käyttämätön kapasiteetti on mielenkiintoinen kustannuserä, koska se 

heikentää osastokohtaista kannattavuutta sille kohdistuvien tuottojen ollessa aina 0. 

Käyttämättömän kapasiteetin kustannukset antavat osastopäälliköille tietoa siitä, mihin 

toimintaprosessin alueisiin pitää ehdottomasti saada toimintaa ja tuottoja, väliaikaisesti jopa 

alle omakustannustason. Koska Libri-Logistiikassa on perinteisesti pidetty osastokohtaista 

kannattavuutta tärkeänä toiminnan mittarina, voidaan toimintolaskennan raportointi ja 

käyttämättömän kapasiteetin kustannukset yhdistää perinteiseen raportointiin seuraavasti:

Osaston X asiakkaiden kannattavuudet yksitellen 

+ S Osaston X loppujen asiakkaiden kannattavuus 

- Osaston X käyttämättömän kapasiteetin kustannukset

= OSASTON KANNATTAVUUS

Kapasiteetteja on toistaiseksi määritelty kiinteistö- ja koneresursseille, koska niiden kohdalla 

kapasiteetin määrittäminen on melko yksiselitteistä. Kiinteistöresurssien kapasiteettia kuvataan 

käsittelytilaneliömetreillä sekä lavapaikkojen lukumäärällä, ja koneresursseja konetunneilla. 

Toiminnoille ei toistaiseksi ole määritelty kapasiteetteja, vaikka asiasta on jo keskusteltu. 

Suurimpana ongelmana on toistaiseksi ollut merkittävät toiminta-asteen vaihtelut kuukausien 

kesken. Esimerkiksi keräilyrivien lukumäärä jopa kaksinkertaistuu syksyn kuukausina 

verrattuna kesän mataliin toiminta-asteisiin. Ratkaisuksi toimintojen kapasiteettien määrittelyyn 

on suunniteltu erilaisia työntekijämääriin perustuvia tehokkuusmittareita, kuten keräilyrivien 

lukumäärä keräilijää kohden. Konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan vielä ole tehty.
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Kapasiteetin määrittelyyn käytettäviä tehokkuusmittareiden tuottamia tietoja voidaan 

luonnollisesti käyttää myös muuten hyödyksi. Kuten jo Libri-Logistiikkaa esittelevässä 

viidennessä luvussa todettiin, etenkin henkilöstöresurssien tehokas ohjaus luo kilpailuetuja ja 

mahdollisuuksia tuottaa palveluita tehokkaammin kuin asiakas itse pystyisi tuottamaan. 

Seurattaessa pidemmällä aikavälillä esimerkiksi keräilijäkohtaisia keräilyrivimääriä, voidaan 

tehdä johtopäätöksiä optimaalisesta henkilöstömäärästä työmäärään verrattuna. Etenkin 

matalan toiminta-asteen kuukausina on tärkeää, että henkilöstöä voidaan vain tarvittaessa 

kutsua töihin sekä siirtää mahdollisimman joustavasti tehtävästä toiseen.

Kapasiteetin määrittelyn lisäksi sisäisten prosessin analysointi kohdistuu yksittäisten 

toimintojen kustannuksiin. Toimintolaskentajäijestelmästä saatavien tietojen avulla on helppoa 

tarkkailla, miten toimintojen kustannukset vaihtelevat kuukaudesta toiseen. Jo muutaman 

kuukauden kokemusten perusteella on havaittavissa, että toiminta-asteen ja toimintojen 

kustannusten kasvu eivät täysin korreloi keskenään. Riippuvuus on luonnollisesti positiivista, 

mutta kustannukset kasvavat normaalisti huomattavasti toiminta-astetta hitaammin kaikkien 

toimintojen osalta.

Tiedettäessä toimintojen kustannukset pidemmältä aikaväliltä, on mahdollisuus tehdä myös 

laskelmia uusien investointisuunnitelmien pohjaksi. Esimerkiksi harkittaessa uutta trukki- 

investointia, voidaan arvioida säästettävät henkilöstökustannukset eli vaihtoehtoiskustannukset 

toiminnoittain, ja verrata niitä uuden investoinnin hankintahintaan. Tällainen laskentatapa antaa 

merkittävästi varmempaa informaatiota kalliista investoinneista päätettäessä. 

Toimintokustannuksia voidaan hyödyntää myös toimintatapoihin liittyvissä muutoksissa, jotka 

eivät välttämättä vaadi konkreettisia investointeja, vaan pelkkää ihmisten ohjaamiseen liittyvää 

päätöksentekoa esimerkiksi keräilytoiminnassa.

Toinen saman tyyppinen hyödyntämiskeino investointilaskelmien lisäksi on toimintokohtaisen 

kustannusinformaation käyttäminen make-or-buy-tyyppisissä päätöksissä. Yleensä toiminnan 

ulkoistaminen merkitsee yrityksen tiettyjen toimintojen ulkoistamista. Kun toimintojen 

kustannuksia on kerätty pidemmältä aikaväliltä, ja saatu varmuutta kustannusten “normaalista” 

tasosta, voidaan kustannuksia verrata toiminnan ulkoistamiseen liittyviin kustannuksiin. 

Kustannustaso on varmasti merkittävä osatekijä make-or-buy-tyyppisissä päätöstilanteissa.
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Koska Libri-Logistiikka on nykyaikainen yritys tarjotessaan omille asiakkailleen 

ulkoistamispalveluita, se tekee niin luonnollisesti itsekin muun muassa tiettyjen 

tietohallintopalvelujen sekä kuljetusten osalta.

6.6. Toimintolaskentajärjestelmän jatkokehitys Libri-Logistiikassa

Toimintolaskentajärjestelmän vasta valmistuttua on monet toiminnalliset kehitysasiat vielä 

kesken. Projektissa on keskitytty ensisijaisesti päätavoitteeseen, asiakaskohtaisten 

kannattavuuksien laskemiseen, minkä vuoksi monet sivutavoitteet ovat toistaiseksi 

saavuttamatta. Tärkein näistä lienee järjestelmän automatisointi koskien lähinnä tietojen 

siirtämistä toimintolaskentaohjelmistoon sekä ohjelmiston tuottamien tietojen automaattista 

raportointia. Tällä hetkellä' tiedonsiirrot tehdään manuaalisesti siirtämällä tekstimuotoisia 

tiedostoja Excelin ja Easy АВС-ohjelmiston välillä. Tarkoituksena on kehittää ratkaisut, joiden 

avulla tiedot haetaan kuukausittain automaattisesti ajastettuna operatiivisista järjestelmistä, ja 

siirretään Easy АВС-ohjelmistoon. Vastaavasti tiedot raportointia varten siirretään Easy 

ABC:sta yhtenä ajona “raportointikuutioon”, jossa tietoja voidaan tarkastella eri näkökulmista 

aina tiedon hyväksikäyttäjän haluamalla tavalla.

Raportoinnin kehittäminen käyttäjien tarpeita vastaavaksi vaatii yhtä tietovarastoa, jonne 

laskentainformaatiota kuukausittain kerätään. Aluksi tiedon varastointi tullaan tekemään Excel- 

tiedostoina, ja lisäksi näitä tietoja voidaan yhdistellä Access-tietokannassa. Ratkaisu on siis 

erittäin kevyt, ja Office-työkalujen laajan käyttöasteen vuoksi helposti ja vähällä 

käyttäjäkoulutuksella toteutettavissa. Asiakaskannattavuusinformaatiota on tarkoitus alkaa 

tarjoamaan myös graafisessa muodossa, jolloin tiedon tulkitseminen entisestään helpottuu. 

Visuaalisten työvälineiden mahdollista käyttöönottoa ollaan parhaillaan selvittämässä.

Kuten edellä jo mainittiin, toimintolaskentajärjestelmän piiriin aiotaan tuoda kaikki Libri- 

Logistiikan asiakkaat nykyisten 25 asiakkaan lisäksi. Tiedonsiirron automatisoinnin avulla 

tähän tavoitteeseen on kohtalaisen helppoa päästä kohdistusten lukumäärän kasvusta
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huolimatta. Kun laskentamalli on täysin valmis, kaikki kohdistukset ja laskentakohteet 

määritelty ja tiedot saadaan siirrettyä automaattisesti, ei laskentakohteiden määrällä on enää 

merkitystä.

Edellä mainitun asiakaskannattavuuksien mukaisen segmentoinnin kehittämisen lisäksi on 

suunniteltu myös kannattavuuksien raportointia asiakasryhmittäin, jotka esiteltiin luvussa 5. Eri 

tyyppiset asiakkaat on tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan myös kustannuslaskennan 

näkökulmasta, koska kyseinen segmentointi on tehty silmällä pitäen resurssien eritasoista 

kulutusta. Päätöksentekijöille on tärkeää pystyä analysoimaan esimerkiksi parhaat 

potentiaaliset tuottokohteet, kuten varastopalveluasiakkaat tai varmat, vähemmät tuottavat 

kohteet, kuten tilavuokraaja-asiakkaat.

Itse laskentamalliin liittyviä kehitystarpeita on ilmennyt projektin päättymisen lähentyessä: 

useiden toimintojen kustannukset kohdistetaan toistaiseksi melko ylimalkaisilla ajureilla 

kunnollisen kohdistustiedon puuttumisen vuoksi. Tämän vuoksi aletaan selvittämään nykyistä 

paremman kohdistusinformaation rekisteröintiä sekä raportointia. Erilaisen lukumäärällisen 

tiedon kerääminen sopii Libri-Logistiikan toiminnan luonteeseen, koska yrityksen toiminnot 

ovat myytäviä tuotteita, ja niistä tarvitaan paljon informaatiota jo pelkästään asiakkaiden 

laskutuksen pohjaksi. Koska asiakkaita pyritään laskuttamaan luonnollisesti kulutettavien 

resurssien mukaisesti, voidaan laskutusperusteita käyttää usein myös kustannusajureina 

toimintolaskennassa.

Kunnollisen kohdistusinformaation puutteen vuoksi taloushallintoon määritettyjen toimintojen 

kustannukset kohdistetaan ylimalkaisesti henkilömäärän mukaisesti osastoille, ja edelleen 

osaston sisällä myyntivolyymien suhteessa asiakkaille. Taloushallinnon toimintojen 

kustannusten tarkempi kohdistaminen tulee olemaan myös keskeinen kehityskohde seuraavan 

vuoden sisällä. Mahdollisimman suuri osa toiminnoista pyritään kohdistamaan suoraan 

asiakkaille.

Toimintojen määrittäminen Libri-Logistiikassa on antanut pohjaa myös kustannuslaskennan 

ulkopuolisille kehityshankkeille, kuten balanced scorecard-tyyppisen mittariston, 

laatujäijestelmän sekä osaamiskartoituksen kehittämiselle. Lähitulevaisuudessa yrityksessä
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tullaan kehittämään toimintaa kuvaavia mittareita, joissa toimintoja mitataan muun muassa jo 

määritettyjen kustannusajureiden avulla. Toisaalta yritysten laatujärjestelmissä tärkeänä 

kokonaisuutena on nykyisten toimintaprosessien kuvaaminen, joka Libri-Logistiikassa on jo 

tehty toimintolaskentaproj ektin yhteydessä määrittelemällä yrityksen toiminnot ja 

dokumentoimalla ne sekä sanallisesti että kaavioiden avulla. Henkilöstön osaamiskartoituksia 

aletaan tekemään määritettyjen toimintojen perusteella, koska toiminnothan kuvaavat 

työntekijöiden tekemää työtä yrityksessä. Osaamiskartoituksen avulla kerätään tietoa siitä, mitä 

työntekijät osaavat, ja lisäksi mitä he haluaisivat osata. Näin pystytään osaamisen tasoa 

nostamaan tarkoituksenmukaisella koulutuksella, jolloin myös entistä parempi asiakaspalvelu 

on mahdollista.
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman lähtökohtana oli laskentatoimeen liittyvä ongelma kohdeyrityksessä eli Libri- 

Logistiikka Oy:n puutteelliset tiedot asiakkaidensa kannattavuuksista. Tätä lähtökohtaa silmällä 

pitäen toimintolaskentaprojektin päätavoitteeksi asetettiin todenmukaisten 

asiakaskannattavuuksien selvittäminen. Projekti toteutettiin tutkimuksena, jonka päätavoitteena 

vastaavasti oli selvittää toimintolaskennan soveltuvuus asiakaskannattavuuden laskemiseen 

kohdeyrityksessä. Projektin tavoite ei siis täysin täsmännyt tutkimuksen tavoitteen kanssa, 

vaikka päämäärät olivatkin toisiaan tukevia. Toimeksianto vastaa Kasasen, Lukan ja Siitosen 

(1991, 306) määrittelemän konstruktiivisen tutkimusmallin ensimmäistä vaihetta,

mielenkiintoisen tutkimusongelman etsimistä. Toinen vaihe, ymmärryksen hankinta 

tutkimuskohteesta hankittiin kahdella tavalla: haastatteluin sekä Libri-Logistiikan 

tietojäijestelmiin tutustumalla.

Libri-Logistiikan johtoryhmän asettamiin tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu tärkeänä osana 

kokonaiskannattavuuden parantaminen, ja tämä tutkielma osaltaan tukee tavoitteen 

saavuttamista lähivuosien aikana. Teoreettiseksi kehykseksi ja apuvälineeksi valittiin 

toimintolaskenta, johon perustuvaa laskentajäijestelmää alettiin Libri-Logistiikkaan 

rakentamaan huhtikuussa 1999. Vaihe voidaan määritellä Kasasen, Lukan ja Siitosen (1991, 

306) mukaan konstruktiivisen tutkimusmenetelmän innovaatiovaiheeksi.

Tutkielman toisessa luvussa on kuvattu perinteisen kustannuslaskennan puutteellisuutta 

nykypäivän toimintaympäristössä, ja esitelty toimintolaskennan periaatteita. Tarkoituksena on 

ollut selvittää lukijalle kustannuslaskennan teoreettisia periaatteita, jotta kohdeyritykseen 

rakennetun laskentajärjestelmän kuvauksia olisi lukijan mahdollisimman helppo tulkita. 

Erityisesti huomiota on kiinnitetty kustannusten kohdistamiseen resursseilta toiminnoille sekä 

toiminnoilta laskentakohteille kustannusajurien avulla. Kuten empiriaosuudessa on kuvattu, 

Libri-Logistiikan laskentamalli ei kaikilta osin ole täysin toimintolaskennan periaatteiden kanssa 

yhteneväinen, vaan toimintolaskennan teoriasta modifioitu hybridijäijestelmä, eräänlainen 

sekoitus sekä toimintolaskentaa, perinteistä kustannuslaskentaa että suoria kohdistuksia.
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Libri-Logistiikan järjestelmää rakennettaessa joka vaiheessa tärkeimpänä seikkana pidettiin 

mahdollisimman hyviä saatavilla olevien kohdistustekijöiden eli kustannusajurien käyttämistä 

kustannusten kohdistamiseen. Tämän vuoksi suuri osa kustannuksista kohdistetaan esimerkiksi 

suoraan resursseilta asiakkaille ilman välissä olevia toimintoja ja prosesseja.

Resurssien muodostamisessa laskentajärjestelmään käytettiin tarkkoja menetelmiä, toisin 

sanoen kaikki merkittävimmät resurssit, kuten henkilöstö ja kiinteistö, on jaoteltu 

kustannuspaikkakohtaisiksi kokonaisuuksiksi, jonka vuoksi esimerkiksi henkilöstöresursseja 

Libri-Logistiikan järjestelmässä on yli 30, ja kiinteistöresursseja noin 25. Tällainen tarkkuus on 

tärkeätä, jotta osataan kohdistaa juuri oikeat kustannukset oikeille toiminnoille ja 

laskentakohteille. Laskentajärjestelmän kaikkien komponenttien määrittelyssä käytettiin 

olennaisuuden periaatetta, jonka mukaan kaikki olennaiset resurssit jaoteltiin tarkasti. 

Olennaisuus määriteltiin toteutuneiden kustannusten perusteella, jotka on resursseittain esitetty 

sivulla 42 kuviossa 5.1. Toimintojen määrittelyssä noudatettiin samaa olennaisuuden 

periaatetta.

Kuviossa 7.1. on kuvattu luotettavan laskentajärjestelmä asettamia vaatimuksia, laskentaa sekä 

tietojen hyväksikäyttöä. Luotettavilla lähtötiedoilla tarkoitetaan luotettavia kustannustietoja, 

jotka Libri-Logistiikassa ajetaan kuukausittain Intime-talousjärjestelmästä, ja siirretään Easy 

ABC-toimintolaskenta-ohjelmistoon. Toinen merkittävä lähtödata on kohdistustiedot, joita 

siirretään sekä operatiivisista järjestelmistä, Microsoft Office-työvälineistä sekä 

talousjärjestelmästä. Kaikkien lähtötietojen on oltava tarkkoja ja ennen kaikkea luotettavia, 

jotta toimintolaskennan avulla voidaan luoda tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia 

raportteja. Libri-Logistiikassa on sovittu näiden tietojen kuukausittaisiin siirtoihin 

menettelytavat, joiden avulla tiedot siirretään aina samalla tavalla virheettömästi.

Г Л
z "Л Z z

LUOTETTAVAT TARKKA LUOTETTAVAT

LÄHTÖTIEDOT LASKENTA RAPORTIT

V J ^_____ J

V________________________________________ У
Kuvio 7.1. Asiakaskannattavuuslaskennalle asetetut vaatimukset.
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Tarkalla laskennalla tarkoitetaan mahdollisimman hyvien kustannusajureiden käyttöä kaikissa 

kohdistuksissa. Laskentaan liittyy lisäksi myös mallin muut komponentit, kuten resurssit, 

toiminnot sekä laskentakohteet, joiden määrittelyn tarkkuudesta on edellä kirjoitettu. Kun 

luotettavilla lähtötiedoilla suoritetaan tarkkaa laskentaa, saadaan järjestelmästä ulos myös 

luotettavia ja päätöksentekijöiden käyttöön sopivia raportteja.

Raportointi ja raporttien tarjoama informaatio päätöksentekijöille antaa mahdollisuuden 

toteuttaa toimintojohtamista. Luvussa 6 esitellyt asiakaskannattavuusraporttimallit on 

rakennettu yhteistyössä Libri-Logistiikan osastopäälliköiden kanssa. Raportit on pyritty 

rakentamaan mahdollisimman hyvin päätöksentekoa tukeviksi eri osastoilla. Esimerkiksi 

yritysmyyntiosaston raporttimalli poikkeaa olennaisesti Vantaan yksikön raporttimalleista, 

koska toiminta on eri tyyppistä, ja myös päätöksentekijöiden informaatiotarpeet ovat erilaisia.

Kuten luvussa 6 kuvattiin, toimintojohtamista on jo käytetty hyväksi muun muassa palveluiden 

uudelleen hinnoittelussa. Nämä käytännön toimet osoittavat Kasasen, Lukan ja Siitosen (1991. 

306) konstruktiivisen tutkimuksen perusmallin neljännen vaiheen toteutetuksi - konstruktion 

toimivuutta on testattu käytännössä ja sen oikeellisuus ja käyttökelpoisuus on osoitettu.

Luvussa 3 on luotu teoreettista pohjaa käytännön toimintojohtamiselle esittämällä perusteita 

asiakaskannattavuusanalyysistä, avainasiakkaisiin panostamisesta sekä segmentoinnista. 

Tutkielmassa on siis osoitettu teoriakytkentöjen olemassaolo käytännön ratkaisuihin, mikä 

vastaa konstruktiivisen tutkimusmenetelmän mallin viidettä vaihetta (Kasanen - Lukka - 

Siitonen, 1991, 306). Ydinajatuksena on, että yrityksen niukkoja resursseja ei kulutettaisi 

tasaisesti kaikkiin asiakkaisiin, vaan panostettaisiin erikseen määriteltäviin avainasiakkaisiin. 

Asiakkaat pitää ryhmitellä liikevaihdon ja kannattavuuden perusteella eri ryhmiin, jolloin 

voidaan määritellä käytännön toimenpiteet kutakin asiakasta ja asiakasryhmää varten. Tällaista 

ryhmittelyä on esitetty sivulla 66 kuviossa 6.1. Libri-Logistiikassa edellä mainittua ryhmittelyä 

ei vielä ole tehty, koska laskentajärjestelmä on tarjonnut informaatiota vasta muutaman 

kuukauden ajalta. Sen sijaan on pystytty tekemään analyyseja yksittäisten asiakkaiden 

kannattavuuksista sekä niihin johtavista syistä, ja tehty toimenpiteitä muun muassa 

palveluhintojen muuttamiseksi.
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Käytännön kokemusten ja Libri-Logistiikan päätöksentekijöiden haastattelujen perusteella 

voidaan todeta, että toimintolaskenta sopii hyvin laskentavälineeksi 

logistiikkapalveluyritykseen. Tutkimusongelma osoitti, että ratkaisua haetaan kohdeyrityksen 

käytännön ongelmaan, joten ratkaisun soveltamisalueeksi voidaan määritellä kohdeyritys Libri- 

Logistiikka Oy. Näin voidaan todeta, että konstruktiivisen tutkimusmenetelmän kuudes vaihe, 

ratkaisun soveltamisalueen määrittely, on täytetty.

Kuten edellä jo on mainittu, toimintolaskentaa ei kannata kuitenkaan sellaisenaan käyttää 

laskennassa, koska monelta osin täysin teorian mukainen laskenta johtaisi huonompiin ja 

vähemmän tarkkoihin lopputuloksiin verrattuna toimintolaskennan ja perinteisen 

kustannuslaskennan yhdistelmään. Libri-Logistiikan toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen 

on selvästi osoittanut, että palvelutoimintaa voidaan mitata erilaisilla mittareilla, ja siten myös 

laskea mitä mikäkin tekeminen eli toiminnot maksavat. Toimintolaskennan teorian mukaiset 

kohdistukset ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi etenkin henkilöstö- ja 

kiinteistöresurssien kustannusten kohdistamiseen. Lisäksi toimintolaskentaprojektin yhteydessä 

määritetyt toiminnot luovat pohjan monelle tulevaisuuden kehitysprojektille.

Toiminto- ja prosessiajattelu edistävät selvästi asiakassuhteiden parantamisen merkitystä, koska 

prosessimaisella ajattelutavalla voidaan asiakkaalle kuvata heitä varten tehtävät palvelut, sekä 

kehittää omaa toimintaa prosesseja yksinkertaistamalla ja kustannuksia alentamalla. Pääasia on, 

että kaikki hyödyllinen informaatio otetaan käyttöön ja annetaan päätöksentekijöille heidän 

tahtomassaan muodossa. Tällä tavalla laskentainformaatiota käytetään mahdollisimman 

tehokkaasti hyödyksi, ja parannetaan koko yrityksen kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.
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LIBRI-LOGISTIIKKA OY
APJ: Työlaskutus

LIITE 2

Laskutettu myynti välillä: 1.4.1999 - 30.4.1999
Jaottelu: Asiakkaittani

Asiakas: 34365X ;

Tuote Nimi Määrä Veroton myynti
701000 Lavapaikkavuokra/EUR 228 8 208,00
701001 La vapaikka vuokra/F in 5 245,00
701002 Vastaanotto/kpl 9299 1 208,87
701099 RAHTIKULUT 1 361,80
701230 ATK-PALVELUT LIITTEEN MUKAAN 1 39 094,00
701306 Vapaakappalelähetys/rivi 106 848,00
701307 Vapaakappalelähetys/lähetys 54 904,50
701308 Vapaakappalelähetys/kg 311 1 477,25
701312 Ostosopimus/rivi 7860 5 502,00
701313 Ostosopimus/lähetys 3680 9 016,00
701314 Ostosopimus/kg 15318 12 254,40
701315 SUORAMYYNTIPALAUTUS 657 1 478,25
701319 Kustantaj anpalautus/ri vi 34 272,00
701320 Kustantajanpalautus/lähetys 10 172,50
701321 Kustantajanpalautus/kg 180 189,00
701322 Asiakas maksaa rahdin/rivi 7 59,85
701323 Asiakas maksaa rahdin/lähetys 2 36,00
701324 Asiakas maksaa rahdin/kg 12 13,80
701325 Libri maksaa rahdin/rivi 463 3 958,65
701326 Libri maksaa rahdin/lähetys 132 6 534,00
701327 Libri maksaa rahdin/kg 722 1 083,00
701328 Kimppa/Libri maksaa rahdin/rivi 855 7 310,25
701329 Kimppa/lähetys 760 37 620,00
701330 Kimppa/kg 2076 3 114,00
701336 Palautus/rivi 7 88,90
701337 Palautus/lähetys 6 94,50
701338 Palautus/kg 15 15,75
701502 Kirjakauppapakkaus 2 14 41,30
701503 Kirjakauppapakkaus 3 493 1 015,58
701513 PAKKAUS/PANDAROLL 4 1 3,52
701514 PAKKAUS/P AND AROLL 7 369 1 439,10
701514 PAKKAUS/PANDEROLL 7 38 148,20
701514 Pandaroll 7 137 534,30
701534 Ristipakkaus 1 3 6,90
701535 Ristipakkaus 2 i 17 56,10
701536 Ristipakkaus 3 1484 5 787,60
701560 Muut pakkaukset 1 450,00

Yhteensä 45358 150 642,87
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