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Kansanhuoltominisleriön hintaosaston toimesta on puusepän-
alan tuottajien keskuudessa suoritettu tarkastuksia, joiden tar-
koituksena on ollut selvittää alan tuotteiden monin paikoin to-
detun huomattavan hinnannousun aiheellisuus sekä laskentatoi-
men hoito yleensä. Tarkastuksissa on todettu, että tuotteiden
hintoja on monessa tapauksessa nostettu perusteettomasti. Sa-
malla on selvinnyt, että hinnoittelun perusteena pidettävä kus-
tannuslaskenta on yleensä toimitettu puutteellisesti jopa useassa
tapauksessa lyöty kokonaan laimin. Tämän johdosta on kansan-
huoltoministeriö katsonut aiheelliseksi puusepänalan tuottajille
huomauttaa, että teollisuustuotteiden yleisistä hinnoitteluperus-
teista 5. 7. 1947 ja huonekalujen hinnoittelusta 16. 7. 1947 annet-
tujen kansanhuoltoministeriön päätösten mukaan hinnoittelu-
laskelma on ehdottomasti tehtävä sanotuissa kansanhuoltominis-
teriön päätöksissä määrättyjen perusteiden mukaisesti. Ensiksi
mainitun päätöksen sisältöä selventävänä, huonekalualalle sovel
lettuna ohjeena voidaan suositella T. Aholan v. 1947 julkaise-
maa kirjasta »Hinnoittelusta puusepänteollisuudessa.»

Liikkeen laskentatoimi on niin hoidettava, että tarkkailun
suorittaminen käy vaikeuksitta päinsä. Välittömät työtunnit ja



maksetut palkat tulee jakaa tiliväleittäifi eri työnumeroille'siten,
että ne ovat verrattavissa tuntilippuihin. Tunti- ja urakkapalkat
hinnoitellaan todella maksettujen palkkojen mukaisina huomioi-
den voimassaolevat palkkasäännöstelymääräykset sekä hyvin
suunniteltua työtä vastaavat työajat. Raaka- ja tarveaineiden
menekistä on tehtävä yksityiskohtainen laskelma, josta selviää
myös käytetyn hukkaprosentin suuruus. Raaka-, ja apu- ja
tarveaineet saadaan hinnoitella päivänhintaperiaatteen mukai-
sesti, laskettuna ostetuiksi ja tehtaalle tuoduiksi tehtaan valmis-
tusta edellyttävissä määrissä. Jos valmistusaineen hinta on sään-
nöstelty, on käytettävä säännösteltyä hintaa, mutta muutoin to-
dellista, enintään kuitenkin kohtuullista hintaa. Tarveaineen
menekin tulee olla vertailtavissa myöskin varastokirjanpitoon.
Silloinkin kun tehtaalla on oma saha, hinnoitellaan sahattu puu-
tavara säännösteltyyn hintaan. Tähän saadaan vielä lisätä kul-
jetuskustannukset sahalta tehtaalle. Jos tehtaalla on eri lauta-
tarhaf saadaan siitä aiheutuneet kustannukset joko lisätä raaka-
ainehintaan tai yleiskustannuksiin riippuen tehtaan omaksu-
masta tavasta, huomioonottaen kuitenkin, etteivät kustannukset
tule merkittyä kahteen kertaan. Omassa tehtaassa valmistetuille
puoli- ja osavalmisteille lasketaan hinnoittelussa niiden oma-
kustannusarvo, jonka on esiinnyttävä asianomaisissa laskenta-
korteissa. Välilliset kustannukset lasketaan teollisuustuotteiden
yleisistä hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön
päätöksen mukaisesti (As.kok. 596/47). Yrittäjänansio on 2—3 °/o
omakustannusarvosta. Vastaavat luvut tuloverokertoimella ko-
roitettuna ovat 3,45—5,18 °/o. Korkein nykyinen puusepänteol-
lisuudessa sallittu yrittäjänansiota ja tuloverojen osuutta vas-
taava lisä on siis 5,18 °/o omakustannusarvosta. Välilliset eli
yleiskustannukset voidaan laskea esim. joko vuoden, puolenvuo-
den tai neljännesvuoden käsittäviltä ajanjaksoilta. Niitä lasket-
taessa vuotta lyhyemmiltä ajanjaksoilta, on erikoisesti huomat-
tava, että koko vuodelle kuuluvista kustannuksista otetaan ai-
noastaan laskettavalle ajankohdalle kuuluva osa (esim. kesä-
lomapalkat). Yleiskustannusprosenttia on vastaavasti muutet-
tava, jos joku laskentaan vaikuttavista tekijöistä oleellisesti
muuttuu.

Myöskin on huomattava, että jälkilaskenta, josta voidaan to-
deta tuotteeseen käytetyt raaka-aineet, maksetut palkat sekä vä-
lilliset kustannukset on puusepänteollisuudessa ehdottomasti
suoritettava jokaiselle sarjalle tai erikseen valmistetulle tuot-
teelle. Jälkilaskentaa varten tulee työn kestäessä olla kerättynä
tarpeelliset tiedot edellä esitetyn perusteen mukaan ja saa las-
kentakortti yksinkertaisimpana seuraavan muodon:
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Raaka-aineet (puutavara)
Tarveaineet (vanerit, viilut y.m.)
Apu-aineet (liima, lakat y.m.)
Työpalkat
Välilliset kustannukset
Yrittäjänansio
Tulovero
Lv. vero

Tuottajan myyntihinta

Myös tulee tehtaassa pitää erillistä valmistuskirjaa, josta sel-
viää työn aloittamis- ja valmistumis-päivämäärät. Samoin on
tarveainevarastosta ja valmiitten tavaroitten varastosta pidettävä
kirjaa.

Hinnoittelulaskelmaa laadittaessa ja yleiskustannusprosenttia
määrättäessä on huomioitava, että käytettyjen lukujen tulee olla
verrattavissa kirjanpitoon. Kirjanpidon ja kustannuslaskennan
lukujen erot tulee voida vaadittaessa selvittää, samoin laskettu-
jen kustannusten perusteet.

Hinnoittelulaskelmat on varustettava päivämäärillä ja on
niistä selvitettävä, mitä sarjaa laskenta koskee (työ n:o). Jatku-
vat sarjat on voitava laskennallisesti katkaista sopivina ajan-
jaksoina, jotta voidaan verrata todellisia kustannuksia ennakko-
laskennalla saatuihin.

Liike, jossa laskentaa ei ole järjestetty tyydyttävällä tavalla
sekä liike; jonka todetaan syyllistyneen kohtuuttomien hintojen
perimiseen, voidaan asettaa hinnanhakuvelvollisuuden alaiseksi.

Jälleenmyynti.

Kansanhuoltoministeriön kumottua 16. 7. 1947 antamallaan
päätöksellä huonekalujen ylimmät vahvistetut myyntihinnat, ei
huonekaluille enää sen jälkeen ole tarvinnut hakea hinnanvah-
vistusta. Jälleenmyyjien tulee kuitenkin hinnoittelussa a noudat-
taa myös kaupan hinnoitteluperusteista ja myyntipalkkioista an-
nettua päätöstä (As.kok. 146/46), jonka määräyksiä sinänsä voi-
daan soveltaa myytäessä puuvalmiita sekä tuottajan viimeistele-
miä tuotteita, Alan erikoislaatuisuudesta johtuen, jälleenmyyjän
joutuessa suuressa määrin itse viimeistelemään puuvalmiita tuot-
teita, joudutaan tämän lisäksi jälleenmyynnissäkin osa hinnasta
määrittelemään teollisuustuotteiden kustannuslaskennasta anne-
tun päätöksen mukaisesti (As.kok. 596/47). Hinnoittelulasken-
nan saa jälleenmyyjä laatia hänelle soveltuvalla tavalla, kuiten-
kin niin. että siitä käy selville kysymyksessä olevan tuotteen.
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1) puuvalmishinta,
2) pintakäsittely- ja verhoilukustannukset eriteltyinä sekä
3) myyntipalkkio.

a) valmistusaineet,
b) valmistuspaikat ja
c) yleiskustannukset.
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1) Puuvalmiin tuotteen hinta määräytyy tuottajan tai tukku-
myyjän laskuttaman hinnan perusteella, johon hintaan saadaan
lisätä vähittäismyyjän maksamat todelliset, kuitenkin enintään
kohtuulliset kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannuksiin sisäl-
lytetään rautatierahtikustannukset todellisina (rahtitavarana)
sekä kuljetuskustannukset asemalta vähittäismyyntipaikalle sa-
moin todellisina, Viimeksimainitut kuitenkin enintään 1 °/o:n
suuruisina tuottajan laskuttamasta hinnasta.

2) Viimeistelykustannusten hintaa määrättäessä on perustana
pidettävä teollisuustuotteiden yleisistä hinnoitteluperusteista an
nettua päätöstä, jota on soveltuvilta kohdiltaan noudatettava.
Laskelmassa tulee esiintyä

a) Valmistusaineiksi voidaan katsoa lakat, pulituurit, jousti-
met, säkkikankaat, lastuvilla, flokit, sitoma- ja ompelulangat
y.m., jotka suuremmitta vaikeuksitta voidaan jakaa k.o. tuot-
teen osalle. Eräät aineet, kuten kiilloitustahna, teräsvilla, hioma-
paperi, petsi y.m. vastaavat voidaan joko sisällyttää välillisiin
kustannuksiin tai jakaa valmistusaineina k.o. tuotteen osalle,
mutta voidaan niiden sisällyttämistä välillisiin kustannuksiin pi-
tää selvempänä. Valmistusaineiden hinnoittelussa hyväksytään
n.s. päivänhintaperiaate. Tällöin on kuitenkin huomattava, että
tarveaineiden hinta on laskettava liikkeen suuruuteen nähden
normaaleissa erissä hankittuna.

h) Valmistuspaikkoihin luetaan tuotteen välittömään valmis-
tukseen osallistuvien työntekijäin rahapalkat. Urakkapalkka-
järjestelmän käyttäminen ei saa vaikuttaa korottavasti tuotteen
valmistuspalkkakustannuksiin (As.kok. 596/47). Hinnoittelussa
käytettävä työaika voidaan määritellä työaikatutkiinuksella tai
laskemalla työkorteista tuotteen keskimääräisenä valmistus
aikana. Lasketun työajan tulee olla verrattavissa työ- ja palkka -

kortteihin.
c) Välilliset kustannukset lasketaan prosenttina välittömistä

työpalkoista. Tällöin on huomioitava, että viimeistelyn välilli-
siksi kustannuksiksi ei voida laskea kustannuksia, joita korvaa-
maan on tarkoitettu myyntipalkkio. Pintakäsittelyosasto tai ver-
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hoomo ovat joko yhdessä tai erikseen katsottava kustannus-
paikoiksi, joten vain näitten kustannuspaikkojen
välilliset kustannukset voidaan sisällyttää yleiskustannuksiin.
Samoin sisällytetään yleiskustannuksiin ne apu- ja tarveaine-
kustannukset, joita ei voida jakaa suoraan käsiteltävälle esineelle
(As.kok. 596/47) sekä ne kuljetuskustannukset, jotka aiheutvat
tuotteen siirtämisestä myymälän varastolta tai myymälästä vii-
meistelyosastolle ja sieltä takaisin varastolle. Täten ei viimeis-
telyn yleiskustannuksiin voida sisällyttää puuvalimin tai pinta-
käsitellyn tuotteen varastoimis-, hankinta- tai kuljetuskustan-
nuksia eikä myöskään myynnistä, varastoinnista tai kuljetuksista
aiheutuneita korjauskustannuksia. Mikäli ei joitain kustannuk-
sia voida tarkalleen jakaa joko viimeistelyn tai myyntitoiminnan
kesken eikä muutakaan selvää jakoperustetta ole, on kustannuk-
set jaettava valmistusarvon suhteessa kokonaismyynnin arvoon
(As.kok. 596/47).

Kohdan a) varastoimis- samoinkuin hankintakustannukset on
katsottava viimeistelyn välillisiksi kustannuksiksi.

Kaupan hinnoitteluperusteista annetun päätöksen mukaan ei
viimeistelyosaston hinnoittelulaskelmaan voida sisällyttää val-
mistajan yrittäjänansiota eikä näin ollen myöskään veroja, jotka
korvautuvat myyntipalkkiolla (As.kok. 146/46).

3) Kohdat 1 ja 2 lasketaan yhteen, jonka jälkeen lisätään
myyntipalkkio sen suuruisena kuin myyntipalkkiosta annettu
päätös edellyttää.

Edelläolevan mukaan saa. hinnoiltelukaava seuraavan muo-
don:

Esim. I.

Hinnoitlelukortti. Huonekalukauppa O/Y. 18/1 -48
Radiopöytä H 66 himmeähiottuna.

Valmistaja: Huonekalutehdas O/Y. Lasku: 12. 1. -48.
1) Puuvalmishinta 1,200: —

Rahti ja ajo ' 25: —

2) Viimeistelykustannukset
a) lakkaa 0,5 kg 105: —

b) työ 3 t. å 64: — 192: —

c) yleiskustannukset 50 % 96: -—

3) Myyntipalkkio 42,9 % (30 °/o) 695: —

Vähittäismyyntihinta 2,313: -
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Yleiskustannusprosentin laskeminen.
Esim. 2.

Huonekalukauppa O/Y. Yleiskustannusprosenttilaskelma.
Laadittu 10. 1. 48 vuoden 1947 kustannusten perusteella.

Välilliset palkat:

Viimeistelyosasto.

Vuokrat (työhuoneen ja tarveainevaraston osalta)

Apu- ja tarveaineet, joita ej jaeta suoraan tuotteille .11.350: —

Konttorikustannukset, jaettu valmistusarvon suh-
teessa kokonaismyyntiin 15.000: —7

Välilliset kustannukset yhteensä 300.000: —

Välittömät palkat 600.000:—.

vi ■ i , «•
300.000X100

Yleiskustannusprosentti —

nnn nnn
— =50 %

600.000
Huonekalujen myynnissä on lisäksi huomioitava seuraavaa:
1) Näytteillä olevat huonekalut on varustettava kiinteillä

hintamerkinnöillä ja on hinnan oltava myöskin välittömästi
asiakkaan nähtävissä

2) Hintoja koskevat asiakirjat on niin laadittava ja säilytet-
tävä, että niistä voidaan välittömästi todeta hintojen kohtuulli-
suus.

3) Myydyistä huonekaluista on asiakkaalle annettava kuitti,
lasku tai muu maksutodiste, josta selviää

a) maksettu summa ja päivämäärä,
b) esineiden lukumäärä (kalustoon kuuluvat esineet eritel

tävä),
c) käytettyjen kankaiden lasien ym. yksikköhinta ja käyttö-

määrä,
d) valmistajaa ja mallia osoittava merkintä,
e) ostajan nimi ja osoite sekä liikkeen nimi, josta esine on

myyty.
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Johdon palkat jaettu kaupan ja viimeistelyosaston
kesken 120.000: —

Aputyöläisten palkat ~ „ „ „ 52.000: —

Kesälomapalkat „ „ „ „ 20.000: —

Kansaneläkemaksut ~
~ „

~ 7.300: —

Sosiaaliset kulut „ ~ „ „ 9.150: —

38.000: —jaettu pinta-alan perusteella 38.000: —

Talonmiehen palkka, jaettu pinta-alan mukaan ... 6.000: —

Lämmitys, jaettu pinta-alan mukaan 12.000: —

Valaistus, työhuoneella oma mittari 8.200: —



Korjaus- ja tilaustyöt.

Korjaus- ja tilaustyöt hinnoitellaan teollisuustuotteiden ylei-
sistä hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön
päätöksen mukaisesti. Raaka- ja tarveaineet hinnoitellaan täl-
löin todelliseen, enintään kuitenkin kohtuulliseen hankintahin-
taansa.

Jälleenmyyjä, joka suorittaa korjaus- ja tilaustöitä, ei saa
sisällyttää laskutushintaan vähittäismyyntipalkkiota, vaan ai-
noastaan ko. alalle hyväksytyn yrittäjänansion.

Ylläolevat puusepänteollisuutta varten laaditut hinnoittelu-
ohjeet pyydetään kauttanne toimittamaan liittonne jäsenille.

Ministerin sijasta:

Apulaisosastopäällikkö TOIVO MUTIKAINEN.

Toimistopäällikkö P. A a rniko i v v.
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