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Kustannus-hyötyanalyysin työkalun avulla voit laskea, 

miten kehityshankkeesi vaikuttaa kaupungin tai kunnan 

rahavirtoihin eli kassavirtaan. Työkalu soveltuu sekä 

projektien suunnitteluun että seurantaan. 

Työkalun tuottama tieto auttaa hallitsemaan riskejä, 

suuntaamaan resursseja oikein ja jalkauttamaan jo 

tehdyn työn tuloksia. 

Työkalu suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Hankehumpasta 
kovaan dataan

Työkalu on kehitetty yhteistyössä Turun 6Aika-koordinaation, 
Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen ja KPMG:n kanssa.



Työkalusta on apua projektien 
ja hankkeiden:

suunnitteluvaiheessa 

budjetoinnissa

jalkauttamisessa organisaation 
sisällä

seurantavaiheessa

Mihin työkalua voi käyttää?

Se soveltuu kaupunkien, 
kuntien ja esimerkiksi 

kumppaniyritysten:

johdolle

päättäjille

kehittäjille

talousihmisille

projektipäälliköille

kumppaneille

Kenelle?

Kustannus-hyötyanalyysi 
tuottaa tietoa:

Päätöksenteon tueksi, sillä 
se mahdollistaa projektien 
vaikutusten simuloinnin ja 

erilaisten 
skenaariomallien 

tarkastelun.

Vaikutusten tarkasteluun,
sillä se tekee konkreettiset 

lopputulokset, kuten 
eurot, näkyväksi.

Mitä hyötyä siitä on?

Sinä voit johtaa kehityshankkeita tiedolla. 



Työkalu osana 
kehityshanketta 



Työ etenee vaiheissa

1. Taustatietojen arviointi:
hankkeen vaatimat henkilöresurssit ja 
kustannukset

1. Työllisyysvaikutuksen arviointi

2. Yritysten investointien ja tuottojen 
(vaikutusten) arviointi

3. Lopputuloksena yhteenveto eli 
arvioitu kustannushyöty suunnitellulle 
asialle

1. Käytetyt henkilöresurssit ja 
kustannukset

2. Työllisyysvaikutukset

3. Yritysten haastattelut vaikutuksista 
(investoinnit ja tuotot) valmiin 
haastattelurungon avulla 

4. Lopputuloksena yhteenveto eli 
saavutettu kustannushyöty

Hankkeen suunnittelu
Työkalu tuottaa dataa hankkeen 

vaikuttavuuden ja toteutuskelpoisuuden 
arviointiin.

Hankkeen seuranta
Työkalu tekee hankkeiden tulosten ja 

hyötyjen esittelystä konkreettista ja helppoa.



Valmis haastattelurunko 
yrityksille auttaa sinua 
löytämään tulokset

Haastattelun tärkeimmät tiedot ovat:

Onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia 
työpaikkoja?

● Jos, niin millaisia henkilöitä on työllistynyt?

Millaisia investointeja olette tehneet hankkeen kokeiluissa 
tai hankkeen myötävaikutuksella?

● Mille toimialoille? 

Lataa tarkemmat 
teemahaastatteluohjeet ja 

kysymykset:

Yritysten 
arviointihaastattelujen 

teemarunko

https://drive.google.com/file/d/1otvaBXcRX1_EJH1Lw8BNTzaqehi3tKKJ/view?usp=sharing


Case: Citylogistiikan 
uudet ratkaisut

Hankkeessa pilotoitiin uudenlaisia jakeluratkaisuja 

ja palvelukokonaisuuksia nk. viimeisen kilometrin 

toteutuksessa. Jakeluratkaisuissa pilotoitiin 

erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, 

itseohjautuvaa jakeluliikennettä ja 

lähijakeluratkaisuja. Hankkeen keskeisiä 

kumppaneita olivat muun muassa Turun 

osuuskauppa, DHL Express, Schenker Oy ja 

Matkahuolto.



Case: Citylogistiikan 
uudet ratkaisut

Kustannus-hyötyanalyysin työkalun avulla laadittiin 

case-kuvauksia, jotka tuottavat tietoa siitä, miten 

hanke on vaikuttanut muun muassa:

● yritysten kasvuun ja/tai toiminnan 
tehostumiseen,

● yritysten liiketoimintaosaamisen 
kehittymiseen ja

● uusien tuotteiden tai palveluiden syntymiseen 
ja laajennussuunnitelmiin lähivuosina.

Tutustu hankkeeseen 
ja tuloksiin tarkemmin: 

Citylogistiikka - case-kuvaus 
ja arviointiraportti 

Arviointityökalu - case 
Citylogistiikka

https://drive.google.com/file/d/12u_vtXJwiVSFtyx6YT6zpYsDN9mkvs8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyESShdhC4o9bgQLxsaKysH6PSDZAm8X/view?usp=sharing


Ohjeet työkalun 
täyttämiseen



Nämä tiedot 
työkaluun 
täytetään

● Toiminnan kustannukset
● Työllistämisvaikutukset
● Yritysten tekemät investoinnit 

ja tuotot 
Seuraavilla sivuilla näet 

kuvakaappauksia 
työkalun eri näkymistä.



Toiminnan kustannukset

Syötä keltaisiin soluihin hankkeesi 

budjetoidut tai toteutuneet

kustannukset. 

Voit muuttaa pääkululajien nimikkeitä 

sekä niiden alla olevia nimikkeitä 

vapaasti, kun käytät työkalua.



Jos hankkeessa mukana olleisiin yrityksiin on syntynyt työpaikkoja, 
merkitse ne tämän näkymän keltaisiin soluihin.

Työllistämisvaikutukset perustuvat Pellervon Työttömyyden laajat kustannukset 
yhteiskunnalle -tutkimukseen. Katso tarkemmat tiedot työkalusta.

Työllistäminen



Investoinnit ja tuotot
Merkitse mukana olleiden yritysten investoinnit (esim. kalusto) ja tuotot miljoonina 

euroina tämän taulukon keltaisiin soluihin toimialoittain.



Investoinnit ja tuotot

Esimerkki:
Jos rakennetaan 2 MEUR 

maksava rakennus, 

allokoidaan kyseinen summa 

rakentamisen toimialalle, 

jonka jälkeen malli laskee 

näkyvillä olevat taloudelliset 

vaikutukset automaattisesti.

Sarakkeeseen jaotellaan tehty investointi tai arvioitu/toteutunut liikevaihdon 

kasvu oikealle toimialalle kohdistettuna. Näitä voi olla useampi 

samanaikaisesti syötettynä, jolloin tulosteena saadaan kaikkien 

investointien/liikevaihdon kasvun yhteenlasketut vaikutukset.



Koontisivu

Koontisivu näyttää kustannukset ja hyödyt kootusti.



Avaa työkalu 
Tästä pääset lataamaan itsellesi 
kustannus-hyötyanalyysin pohjan:
6Aika-arviointityökalu

Täytä hankkeesi tietoja 
vain keltaisiin soluihin.

https://drive.google.com/file/d/1eHfenz67QOS4I0evxuT_cTXkJEOArbUY/view?usp=sharing
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Kysyttävää?
Jos sinulle heräsi kysymyksiä työkalusta 
tai sen käytöstä, ota yhteyttä:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen anna-mari.sopenlehto-

jokinen@turku.fi

Jere Lumikko
jere.lumikko@turku.fi


