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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Toimintolaskenta on kehitetty yritysten apuvälineeksi tuottamaan mahdollisimman tarkkaa kuvaa yrityksen toimintaan liittyvistä kustannuksista
ja niiden määräytymisen periaatteista. Useita liiketoimintaprosesseja käsittävässä yrityksessä tuote- ja toimintokohtaisten kustannusten
mittaaminen ja aiheuttamisperusteinen kohdentaminen on vaikeaa. Erityisesti kiinteiden kustannusten kohdentaminen eri kohteille ilman
soveltuvia apuvälineitä on mahdotonta. Apuvälineenä tässä käytetään toimintolaskennaksi tai ABC:ksi kutsuttua suoritekohtaista
kustannuslaskentaa.
Toimintolaskenta mainitaan liiketaloustieteen ja laskentatoimen sovelluksena. Toimintolaskennan eli ABC:n perusajatus on kvantitatiivisen
tiedon kerääminen ja analysoiminen erilaisista organisaatioista. Vaikka motivaatio kustannusten mittauksiin perustuu liiketaloustieteellisiin
lähtökohtiin, on toimintolaskennan toteutus ekonometriaa eli empiiristä taloustiedettä.
Tutkielmassa käsitellään yrityksen päätöksenteon teoriaa kustannusten ja yrityksen organisoinnin näkökulmasta, sekä erilaisten kustannusten
vaikutusta yrityksen päätöksentekoon mikroteorian näkökulmasta. Toimintolaskentatiedon ottaminen mukaan mikroteoreettiseen tarkasteluun
johtaa tilanteeseen, jossa perinteisten muuttuvien ja kiinteiden kustannusten rinnalle tulee toimintojen kulutuksesta aiheutuvat
ABC-kustannukset. ABC-kustannusten käyttäytyminen poikkeaa kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista sikäli, että tuotannon vaatimusten
ylittäessä ennalta määritellyt kiinteät toimintojen kapasiteettitasot, ABC-kustannukset kasvavat tuotannon vaatimusten mukaisesti. Tätä ennen
kustannukset ovat kiinteitä.
Tutkielmassa esitellään toimintolaskennan periaatteita, teoreettista sisältöä liiketaloustieteen perspektiivistä sekä empiiristä sisältöä
kohdeyrityksen avulla. Kohdeyrityksenä tutkielmassa on Alko Oy. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tiettyjä Alko Oy:n
toimintoja ja analysoidaan niiden kustannuksia. Tutkielmassa on kartoitettu toimintolaskentatiedon soveltamiskohteita sekä käyty läpi
toimintolaskentatiedon hankkimiseen liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat tulosten analysointia ja tapoja yrityksen kustannusten kohdentamiseen.
Suurimmat kysymykset liittyvät kustannuksia laskentakohteille kohdentavien ajureiden määrittelyyn.
Merkittäviin toimintoihin tehdyt lukuisat ajurimuutokset eivät muuta aiemmin raportoituja toiminnallisia kustannuksia merkittävästi. Selkeät ja
helposti hahmotettavat ajurit tuottavatkin hyvin todellisuutta kuvaavia tuloksia, kun toiminnot on määritelty järkevästi. Pyrkiminen tarkkuuden
maksimointiin ei kustannusten valossa voi olla perusteltua. Yritystoiminnan kannalta paras apuväline ABC-laskennassa on kokonaisuuden ja
vaikutussuhteiden ymmärrys, ei yksittäisen kustannustiedon oikeellisuus.
Suurin ongelma kustannusten kohdentamisessa liittyy hallinnollisiin yleiskustannuksiin. Näiden ja laskentakohteiden välillä ei ole määriteltävissä
kausaalisuuteen perustuvaa ajuria. Jos liian suuri osa kustannuksista jää kohdentamatta toimintojen kautta tuotteille, kärsii tulosten
informaatioarvo. Toisaalta kaikkia yritysten kustannuksia ei voida resurssikulutuksen perusteella kohdentaa laskentakohteille.
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