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SAS Cost and Profitability Management (CPM) 

asiakas- ja tuotekannattavuuslaskennassa



SAS CPM taipuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin

• Asiakas- ja tuotekannattavuus laskenta

• Yksiköiden ja toimintojen 
kustannusrakenteen ja kannattavuuden 
vertailu

• Prosessien kehitys

• Hiilijalanjäljen laskenta



SAS CPM luo pohjan kannattavuusanalytiikalle



Visuaalisen käyttöliittymän ansiosta SAS CPM 

mahdollistaa mallien helpon muokkauksen

Visuaalisuus

• SAS CPM soveltuu paremmin 
esim. controllereiden työkaluksi

• SAS CPM:ssä oma OLAP 
raportointi mahdollisuus

• Tietojen integraatio Visual 
Analyticsiin



Kustannuslaskentaan optimoituna SAS CPM 

mahdollistaa nopean tulosten tarkastelun

Case esimerkki laskentatehosta:

• 1 Malli:

– 2335 eri tiliä ja 5499 ajuria

– laskenta < 30 sek

• Toteutettuja malleja yhteensä 7

• Suurten data määrien kanssa osa 
toteutuksesta on kuitenkin tehtävä 
hyväksikäyttäen ETL-toteutusta 

– 50 000 tuotetta ja 1 000 000 asiakasta



SAS CPM projekti



Paras lopputulos SAS CPM projektissa saavutetaan

iteratiivisella projektityöllä

Tavoitteet

Laskenta-
mallin

määrittely

Tieto-
lähteet

Toteutus

(prototype)

Validointi
• Laskentamallin hyödyntämisen käyttötapaukset projektin alussa

• Keskittyminen olennaiseen -> malli pysyy yksinkertaisena

• Tärkeää tiedostaa ja hyväksyä rajausten aiheuttama 
tarkkuustason heikkeneminen

• Lähdejärjestelmien ja datan käytettävyyden tarkastaminen 
määrittelyjen yhteydessä

• Iteratiivinen toteutus, koska asiakas oppii järjestelmän 
mahdollisuuksista ja datasta koko ajan

• Järjestelmä ei ole ”valmis” projektin loppuessa vaan datassa 
tulevat muutokset vaativat kehitystyötä jatkuvasti.

• Laskentatehon merkitys tärkeää tuotanto- ja 
kehitysympäristössä

• Projektin toteutus vähintään 2 kuukauden datalla



SAS CPM projektin haasteet liittyvät dataan ja 

liiketoiminnan logiikan määrittelyyn
• Mallin monimutkaisuus

• Asiakkaan puutteellinen tuntemus omasta datasta

• Liiketoiminnan teknisten taitojen puutteellisuus

• Teknisten henkilöiden liiketoimintatiedon puutteellisuus

• Kirjanpitoaineiston kirjausten puutteellisuus, kirjaustasot ja liika yhdistely

• Eri lähdejärjestelmien eroavaisuudet mm. tuotekoodit

• Datan laadun ongelmat

• Datasta saatava tarkkuustaso

• Tuoterajaukset

• Tuotehierarkian puuttuminen

• Organisaatiomuutokset

• Asiakkaan tahtotilan muuttuminen projektin kesken

• Mallinnuksen vieminen liian tarkalle tasolle



Liiketoiminnan hyödyt kasvavat projektin jälkeen vuosi 

vuodelta erilaisten sovelluskohteiden kautta
• Asiakkaan/tuotteen todellisen kannattavuuden ymmärtäminen, ei ainoastaan 

liikevaihdon

• Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen

• Lifetime value laskenta

• Automatisointi vähentää käsintehtyjen analyysien ja raporttien tarvetta

• Mahdollistaa tarkemman asiakas-segmentoinnin ja siirtymien seuraamisen

• Tuotteita ja prosesseja pystytään kehittämään niiden kannattavuusnäkökulma 
huomioiden

• Kannattamattomia tuotteita tai yksiköitä voidaan lopettaa perustuen 
parempaan ymmärrykseen

• Tuotteiden todelliset kustannukset ja kannattavuus näkyville

• Prosessien kustannusten hahmottaminen ja mahdollisuudet tehostamiseen

• Kannattavuuteen liittyvien mittareiden asettaminen liikevaihdon tilalle tai 
rinnalle



Yhteystiedot:


