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HAJANAISIA HAVAINTOJA

KANNATTAVUUDESTA

 Yhtälö on yksinkertainen: Tulot-kulut=tulos

 Kaikki tunnusluvut ovat absoluuttisia, eikä 

niistä voi tehdä kompromissia, eikä yrittäjällä 

ole tuloslaskelman suhteen veto –oikeutta

 Kaikki kustannuserät on syytä purkaa tiukalla 

kammalla, eikä ole riittävää perustetta, ”että 

johonkin kuluerään ei voi vain koskea”

 Toimialakohtaiset erot esim. kannattavuudesta 

johtuvat monista seikoista,  ja yksinkertaistaen 

”joillain on vain vahvempi tase” esim. yrityksen 

menneisyyden takia



KAIKKI MYYNTI ON ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN

PALVELUN/PALVELUJEN MYYNTIÄ

 Keskeisin mittari on aika, jota ei voi varastoida 

ja se on myös sikäli haasteellinen, että kaikki 

työ, kuten etukäteissuunnittelu, hintojen 

tarkastus, kohteeseen tutustuminen, tarjouksen 

tekeminen yms. ovat menetettyä rahaa, jos 

kauppa ei jostain syystä realisoidu, siksi vahva 

rahoitusasema ja ketterä toimintamalli toimivat 

hyvinä puskureina kestää/sietää 

kausivaihteluita, takaiskuja, ”ylläreitä” yms.



KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

 Kustannusten ryhmittely helpottaa 

ymmärtämään yrityksen kilpailukykyä ja 

mahdollistaa eksaktimman kuvan 

kulurakenteesta

 Eri kustannuslajit, kuten esim. työ- ja 

ainekustannukset saattavat vaihdella 

uskomattoman paljon samallakin toimialalla

 Konkreettisin toimintamalli on 

kustannuspaikka-ajattelu, jossa ostopanoksia tai 

esim. oma työvoimaa käsitellään selkeinä 

konkreettisian kuluina, joissa huomioidaan 

välillisten kustannusten merkitys



PALASTELU, PILKKOMINEN, OSA-URAKOINTI, 

PROJEKTINJOHTO - TÄHÄN ON TULTU

 Toimialalla on nähtävissä yhä selvempi suuntaus 

jakaa työtä ja löytää ”oikeat pelurit oikeille 

pelipaikoille”

 Tällä pyritään kustannustehokkuuteen, joka 

saattaa karata käsistä (metro, eduskuntatalo, 

Olympiastadion)

 Parhaimmillaan pilkottu konsepti mahdollistaa 

myös pienenkin toimijan ansaintalogiikan ja 

antaa tilaa erikoistua johonkin kapeampaan 

segmenttiin (malli Kurko-Koponen, kurottajat)



LASKENTA TUKEE KAIKKEA TOIMINTAA

 Minikalkyyli kertoo minimihinnan, sen alle ei tuoteta 
mitään myyntiin, muutoin tulee tappiota

 Omakustannushinnoittelu kattaa kyllä kulut, mutta 
toiminta on yhä vain kriittisen pisteen tuntumassa, ei 
synny voittoa eikä tappiota, mutta kuitenkin se on 
tappio, koska yrityksen määrittelemä 
voittolisätavoite jää toteutumatta

 Vaikka tuotteet/palvelut ovat keskenään hetero-
geenisiä, niin on luontevampaa ajatella, että on 
minimikatevaatimus, jota voi kutsua myös 
voittolisähinnoitteluksi, joka kattaa siis 
muuttuvat/kiinteät kustannukset ja määritellyn 
voittotavoitteen, palveluyrityksessä se on 
pääsääntöisesti korkeampi tuotantorakenteen takia



”MIHIN IHMEESEEN SITÄ RAHAA HUPENEE ?

 Kiinteät yleiskustannukset voivat  olla vaikkapa 
huoltotöitä tai markkinointi- ja hallintokuluja

 Ne muodostavat jonkun summan, esim. 18 000 €

 Jotta sisäisen laskennan tarkkuus olisi mahdollisimman 
hyvä, voidaan ko. summa jakaa tehtyjen työtuntien 
määrällä l  18000 €:680 h=26,45 €/h

 Tärkeitä tapoja eritellä kustannuksia:
 Tuotteen tai palvelun tekemiseen käytetty aika 

sivukuluineen

 Laitekustannukset suhteessa käyttötunteihin

 Materiaalikustannukset (hankinta, liikuttelu, varastointi, 
hukka/hävikki)

 Tilakustannukset suhteessa tilantarpeeseen, toiminnan 
ylläpitoon suhteutettu pääoma (sis.korko) hallinto/johto, 
”muut fasiliteetit”  



TÄRKEITÄ HAASTEITA TALOUSHALLINNON

NÄKÖKULMASTA

 Onko jotain budjetoitu, vai onko toteutuma ”budjetti”?

 Onko lähtökohta markkinaehtoisuus, kustannusperustei-
nen vaiko yrityksen oma strategia (syödä kilpailija pois ?)

 Arvioi kysyntä, käytettävissä oleva aika, asiakasmäärät, 
hintataso ja älä ”petä” itseäsi

 Mikä on ylin/alin hinta, jonka asiakas on halukas 
maksamaan ?

 Aseta minimitaso, joka sisältää myös voitto-%:n ja 
kehittämiskulut

 Tee raadollinen pohdinta, miksi juuri minulta pitäisi 
ostaa?

 Onko jokin erityinen prioriteetti, joka on tässä kohtaa 
merkittävä ?

 Jos menee vihkoon, ota opiksi ja tee ensi kerralla 
paremmin


