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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä yrityksen menestymisen ja pitkäikäisyyden 

kannalta innovatiivisuus on erittäin tärkeää. Enää ei riitä, että yritys valmistaa ja myy 

standardoituja tuotteita, vaan sen pitää sopeuttaa toimintansa epävarmoihin ja nopeasti 

muuttuviin markkinoihin ja teknologioihin. (Gagne & Discenza 1995) Toisaalta 

innovatiivisuutta on vaadittu yrityksiltä ennenkin. Vuosien kuluessa se on kuitenkin 

muuttunut jatkuvaksi innovatiivisuudeksi, ja menestyminen markkinoilla riippuu 

pitkälti innovatiivisen prosessin tehokkaasta hallitsemisesta. (Hiromoto 1991)

Ainoastaan keskittyminen innovatiivisten huipputuotteiden kehittelemiseen ei 

kuitenkaan riitä, vaan huomiota pitää kiinnittää myös kustannuksiin. Yritysten 

toimintaympäristöissä on vuosien kuluessa tapahtunut monia muutoksia, joista 

esimerkkeinä ovat teknisen kehityksen kiihtyminen, kansainvälisen kilpailun 

kiristyminen, tuotteiden elinkaarten lyhentyminen ja tehtaiden automatisoituminen. 

Menestyäkseen yritysten pitääkin kehittää uusia ja laadukkaita tuotteita 

kustannustehokkaasti ja kilpailijoitaan nopeammin. (Hiromoto 1991) Kustannusten 

sitoutumisen kannalta merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat olleet 

tuotannon automatisoituminen sekä tuotteiden elinkaarten lyheneminen. 

Automatisoitumisen myötä yhä suurempi osa tuotteen kustannuksista on kiinteitä, 

jolloin ne määräytyvät pitkälti suunnitteluvaiheessa ja niiden alentaminen 

tuotantovaiheessa on hankalaa. Toisaalta tuotteiden elinkaarten lyheneminen on saanut 

aikaan sen, että tuotteen kustannuksissa tai laadussa tehtyjä virheitä on vaikea korjata 

jälkeenpäin. (Fisher 1995)

Yleisesti ottaen 70-80 % tuotteen kustannuksista määräytyy sen suunnitteluvaiheessa, 

jonka jälkeen niiden alentaminen voi olla erittäin vaikeaa ja kallista. Mitä 

myöhemmissä kehitysvaiheissa tuotteeseen tehdään muutoksia, sitä kalliimmiksi ne
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tulevat. Päätöksenteko ja laskentatoimen tuottaman informaation käyttö 

mahdollisimman aikaisissa vaiheissa tuotekehitysprosessia onkin erittäin tärkeää. 

(Nixon et ai. 1997) Tuotteeseen suunnitteluvaiheen jälkeen tehtyjen teknisten muutosten 

aiheuttamilla kustannuksilla on taipumus kasvaa eksponentiaalisesti. Taulukossa 1 on 

havainnollistettu elektroniseen tuotteeseen tehtyjen muutosten kustannuksia kussakin 

tuotekehitysvaiheessa. (Tatikonda & Tatikonda 1994)

Ko. vaiheen aikana tehty muutos Muutoksen arvioitu kustannus
Suunnittelu $1 000
Suunnittelun testaaminen $10 000
Prosessin suunnittelu $100 000
Testituo tanto $1 000 000
Lopullinen tuotanto $10 000 000

Taulukko 1: Tuotteeseen tehdyn muutoksen kustannus (Tatikonda & Tatikonda 1994)

Kustannusten sitoutuminen tuotekehityksen aikaisessa vaiheessa on tiedostettu 

erityisesti Japanissa, jossa yritykset ovat siirtyneet perinteisestä, kustannusten 

alentamiseen vasta tuotantovaiheissa keskittyvästä ajattelutavasta kohti 

kokonaisvaltaisempaa kustannusten hallintaa. Tällöin pyritään eliminoimaan jo 

olemassa olevista tuotteista turhia kustannuksia mutta lisäksi suunnittelemaan 

mahdollisimman kustannustehokkaasti uusia tuotteita, jotka täyttävät asiakkaan 

vaatimukset. (Monden & Hamada 1991)

Tavoitekustannuslaskenta (target costing) on suositelluin tapa hallita kustannuksia 

tuotekehitys-vaiheessa (Davila & Wouters 2004). Kyseistä menetelmää käsittelevät 

tutkimukset liittyvät pitkälti japanilaiseen autoteollisuuteen (ks. esim. Kato 1993, 

Monden & Hamada 1991, Tanaka 1993), mutta sitä koskevaa tutkimusta on laajennettu 
myös länsimaihin ja muille aloille (ks. esim. Brausch 1994, Nicolini et ai. 2000). 

Tavoitekustannuslaskennan jäijestelmällinen soveltaminen on länsimaissa vähäistä, 

mutta sen piirteitä on löydettävissä edelläkävijäyrityksistä (Tuomela et ai. 1997). Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten pitkälti suomalaisen huonekaluyrityksen
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kustannuslaskentaprosessi noudattelee tavoitekustannuslaskennan käytäntöjä, ja 

toisaalta sitä, millaisia ongelmia sen kustannuslaskentaprosessiin liittyy.

1.2 Käsitteiden määrittely ja aiheen rajaus

Innovaatiolla tarkoitetaan sellaisen tuotteen, palvelun tai prosessin luomista, joka on 

yritykselle uutuus. Usein se mielletään mullistavaksi uudistukseksi, vaikka suurin osa 

menestyksekkäistä innovaatioista syntyy asteittaisten muutosten tai olemassa olevien 

asioiden luovan yhdistelyn tuloksena. (Tushman & Nadler 1986) Tässä tutkimuksessa 

innovatiivisuus liitetään organisaation tuotekehitystoimintaan ja innovatiivisilla 

ihmisillä tarkoitetaan siten tuotesuunnittelijoita.

Kustannuslaskentaprosessilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia niitä uuden 

tuotteen kehitysprosessin rinnalla olevia vaiheita, joissa lasketaan tuotteeseen liittyen 

hintaa, katetta tai kustannuksia. Siten kustannuslaskentaprosessi voi alkaa jo ennen 

tuotesuunnittelua ja loppuu vähän ennen tuotteen päätymistä markkinoille. Myöhemmin 

valmiista tuotteesta mahdollisesti tehtävät tarkistuslaskelmat jätetään tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tutkimuksessa ei paneuduta kustannuslaskentaprosessissa käytettävään 

laskentatapaan (jako-, lisäys-, toimintolaskenta jne.), vaan keskitytään tarkastelemaan 

eri laskentavaiheita tuotekehityksen tukena.

Tavoitekustannuslaskenta on jäijestelmä, joka tukee kustannusten alentamista joko 

täysin uuden tuotteen tai suurta tai vähäistä muutosta läpikäyvän jo olemassa olevan 

tuotteen suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Japanilaisten yritysten kokonaisvaltainen ja 

tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet huomioiva kustannusten hallinta koostuu tyypillisesti 

sekä tavoitekustannuslaskennasta (target costing) että kaizen-kustannuslaskennasta 

(kaizen costing), joista jälkimmäinen keskittyy jo olemassa olevien tuotteiden 

kustannusten alentamiseen tuotantovaiheissa. (Monden & Hamada 1991) Tämä 
tutkimus keskittyy nimenomaan tavoitekustannuslaskentaan ja siten kustannusten
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hallintaan tuotteiden kehitysprosessissa. Kaizen-kustannuslaskenta jätetäänkin 

tarkastelun ulkopuolelle.

1.3 Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kustannuslaskentaprosessia ja sen ongelmia 

suomalaisessa huonekalualan yrityksessä, joka pyrkii kehittämään laadukkaita design- 

tuotteita kustannustehokkaasti. Tarkastelun pohjana käytetään tavoitekustannus- 

laskentaa ja siihen liittyvää kritiikkiä. Tarkoituksena on tutkia, miten pitkälti 

kohdeyrityksen kustannuslaskentaprosessi noudattelee tavoitekustannuslaskenta- 

prosessia ja myös miten sen ongelmat vastaavat tavoitekustannuslaskennan ongelmia. 

Tutkimuksessa pyritään havainnollistamaan tuotekehityksen moninaisuutta ja siten 

ymmärtämään tuotekehitysprosessin ja siihen kiinteästi sidoksissa olevan 

kustannuslaskentaprosessin haasteellisuutta. Tarkoituksena on case-yrityksen avulla 

yleistää tutkimustuloksia teoreettisessa mielessä muihin samankaltaisiin yrityksiin.

1.4 Tutkimuksen kulku

Aluksi tutkimuksessa käydään läpi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. 

Tuotekehitysympäristön ymmärtämiseksi paneudutaan ensin innovaatioiden 

johtamiseen ja innovatiivisuuden edistämiseen. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tavoitekustannuslaskennan tapaa hallita kustannuksia sekä siihen liittyviä ongelmia ja 

kritiikkiä. Kirjallisuusosuutta seuraa tutkimusmetodin selventäminen ja empiriaan 

perehtyminen case-yrityksen avulla. Tämän jälkeen tutkimushavaintoja tarkastellaan 

aikaisempien tutkimusten valossa. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja mahdollisia 

aiheita jatkotutkimuksia varten.
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2. AIKAISEMPI TUTKIMUS

2.1 Innovatiivisuuden johtaminen

Innovatiivisuutta on yleisesti ottaen vaikea mitata. Muutamia useimmin käytettyjä, koko 

organisaatiota koskevia mittareita ovat markkinoille tulevien uusien tuotteiden tai 

palveluiden määrä, markkinoille tuloaika, kustannus- ja toiminnallisuusparannukset 

sekä saadut patentit. (Thamlain 2003) Tuotekehitysyksikön sisäinen 

organisaatiokulttuuri on tärkeimpiä tekijöitä innovatiivisuuden edistämiseksi, ja 

luovassa tuotesuunnitteluympäristössä perinteiset byrokraattiset kontrollit ja 

markkinamekanismit soveltuvat ihmisten johtamiseen melko huonosti. Siitä, millainen 

innovatiivisuutta edistävän kulttuurin pitäisi olla ja miten tällainen kulttuuri voidaan 

luoda, vaikka sen ominaisuudet tunnettaisiinkin, ei ole paljon yksimielisyyttä. (Judge et 

ai. 1997) Innovatiivisen prosessin monimutkaisuudesta ja yritysten välisistä eroista 

huolimatta tietyt olosuhteet näyttävät kuitenkin olevan toisia parempia 

innovatiivisuuden edistämisessä (Thamlain 2003).

Tuotesuunnittelussa ei pelkästään innovatiivisten ideoiden kehittely tuotekehitys- 

osastolla riitä, vaan koko prosessi ideoiden luomisesta niiden tuloksena syntyvien 

tuotteiden siirtämiseen markkinoille asti pitää pystyä hallitsemaan tehokkaasti. Suurin 

vaikutus tuotekehitystiimien innovatiivisuuteen näyttää olevan tekijöillä, jotka 

tyydyttävät työntekijöiden henkilökohtaiset ja ammatilliset tarpeet. Merkittävimpiä ovat 

mm. tyytyväisyys ja henkilökohtainen kiinnostus työhön, kannustaminen ja 

ammatillinen haasteellisuus. Myös mm. hyvällä tiimihengellä, luottamuksella ja 

urakehitysmahdollisuuksilla on merkitystä. Innovatiivisuuden edistämiseksi tärkeitä 

ovat myös tuotekehitystoiminnan ulkopuoliset asiat, kuten organisaation ja sen 

tavoitteiden stabiilisuus, resurssien saatavuus, johdon tuki ja henkilökohtainen 

palkitseminen. Johdon onkin tärkeää tunnistaa nämä tekijät ja kehittää työympäristöä 

niiden suhteen oikeaan suuntaan, jotta tuotekehitys olisi tehokasta. (Thamlain 2003) 

Innovatiivisena organisaationa säilyminen on tärkeää ja erittäin vaikeaa. Kilpailussa
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menestyäkseen yrityksen tulisi hallita nykyisiä prosessejaan tehokkaasti ja samalla 

luoda innovaatioita tulevaisuuttaan varten. (Tushman & Nadler 1986)

2.1.1 Yhteistyö ja yhteisöllisyys

Innovaatiot eivät koske vain tuotekehitystoimintaa, vaan yhtä tärkeä rooli uusien 

tuotteiden kehittelyssä on yrityksen myynti-, markkinointi- ja tuotanto-osastoilla. 

Tehokas innovaatio vaatii asiakastarpeiden, teknologisten mahdollisuuksien sekä 

tuotantokykyjen yhdistämistä ja siten tuotekehityksen, myynnin, markkinoinnin ja 

tuotannon ihmisten läheistä yhteistyötä. Innovatiivisimmat organisaatiot ovat tehokkaita 

oppimaan kokeilun ja erehdyksen kautta. Ne hankkivat tietoa asiakkaistaan, 

kilpailijoistaan ja teknologiasta sekä pystyvät hyödyntämään tätä tietoa. (Tushman & 

Nadler 1986) Tuotekehityksessä suurena haasteena on koko työvoiman sitouttaminen 

innovatiiviseen prosessiin. Olennainen osa prosessia on oppiminen, virheiden teko, 

riskin otto, yli funktionaalisten rajojen ulottuva koordinaatio sekä tietojen ja taitojen 

yhdistäminen. (Thamlain 2003)

Yli organisaation funktionaalisten rajojen ulottuvan yhteistyön lisäksi myös 

tuotekehitysyksikön sisäisellä yhtenäisyydellä on merkitystä. Judge et ai. (1997) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että tavoitesuuntautunut yhteisöllisyyden kulttuuri on 

tärkeä tekijä innovatiivisuuden edistämisessä. Tuotekehitysjohtamisen keskeisenä 

tehtävänä on yhdistää tehokas johtajuus ja valtuutetut työntekijät, selkeät tavoitteet ja 

avoin ja osallistava kulttuuri sekä työtehtäviin keskittyneisyys ja yhteistyö. Kyseisessä 

tutkimuksessa innovatiivisimpien yksiköiden havaittiin toimivan yhteisönä ja myös 

käyttävän sanoja, joista heijastui yhteisöllisyyden henki. Työntekijät näyttivät luottavan 

toisiinsa ja välittävän toisistaan. Innovatiivisimmissa yksiköissä havaittiin myös 

oppivan organisaation tunnusmerkkejä.

Judgen et ai. (1997) tutkimuksessa ilmeni, että tuotekehitysyksikkö oli innovatiivisempi 

silloin, kun sen johtaja panosti tasapuolisesti sekä ryhmäkoheesioon että työntekijöiden
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tietoihin ja taitoihin, kuin silloin, kun tietoihin ja taitoihin keskityttiin koheesiota 

enemmän. Innovatiivisissa yrityksissä ryhmäkoheesion parantamiseksi tärkeänä 

pidettiin rekrytointia ja siten tiimiin sopivien ihmisten palkkaamista. Vähemmän 

innovatiivisissa yrityksissä sen sijaan korostettiin yksittäisten työntekijöiden osaamista 

ja ryhmäsopeutuvaisuus jätettiin vähemmälle huomiolle. Näissä yksiköissä 

tuotekehittelijöillä havaittiin myös olevan tiukat aikataulut ja paljon töitä, kun taas 

innovatiiviset yksiköt keskittyivät kerrallaan vain muutamaan projektiin.

2.1.2 Rajoitteet vs. autonomia

Innovatiivisuus vaatii samanaikaisesti autonomiaa ja kontrollointia, jotta luovuutta ja 

kokeellisuutta voitaisiin edistää mutta jotta tuotteet olisivat silti valmistettavissa olevia 

ja järkeviä. Autonomian ja kontrollin tasapaino on tärkeää myös työntekijöiden 

motivaation ja moraalin suhteen, sillä liika autonomia saattaa heikentää niitä. 

Tuotekehitystoiminnassa yksittäisten ihmisten itsenäisyys sekä heidän työnsä integrointi 

ja kontrollointi pitää siis tasapainottaa, mikä on kuitenkin vaikea tehtävä. (Feldman 

1989)

Judgen et ai. (1997) tutkimuksen mukaan innovatiivisimmat yritykset näyttävät suovan 

tuotekehittelijöille operationaalista autonomiaa, mutta säilyttävän strategisen 

autonomian organisaation johtotasolla. Jos tuotesuunnittelijoiden strategista autonomiaa 

laajennetaan määrittelemättä tavoitteita, joihin tulisi pyrkiä, on siitä innovatiivisuudelle 

haittaa. Tuotekehitystä koskevien tavoitteiden tulisi siis olla selkeitä (Tushman & 

Nadler 1986). Toisaalta liian vähäkään autonomia ei ole tuotesuunnittelijoille hyväksi, 
koska tällöin heidän luovuutensa ja innovatiivisuutensa kärsii. Tuotesuunnittelijoille 

tulisikin antaa mahdollisuus toimia haluamallaan tavalla asetettuihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi. (Judge et ai. 1997)
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2.1.3 Motivointi ja palkitseminen

Kannustavalla johtamisella on kriittinen rooli innovatiivisuutta edistävien kulttuurin ja 

organisatoristen strategian, rakenteiden ja järjestelmien luomisessa (Van de Ven 1986). 

Muodolliset ja epämuodolliset kannustimet ovat tärkeä keino innovatiivisuuden 

edistämiseksi, ja niiden pitäisi perustua todellisiin suorituksiin (Tushman & Nadler 

1986). McGourtyn et ai. (1996) tutkimuksen mukaan innovatiivisimmilla yrityksillä on 

kannustinohj elmia, jotka vahvistavat innovatiivisuuden arvoa. Ne palkitsevat 

työntekijöitään erilaisin korvauksin, optioin ja bonuksin, jotka ovat yhteydessä koko 

tiimin työskentelyyn ja liiketoiminnan tulokseen. Toisaalta Judge et ai. (1997) 

havaitsivat tutkimuksessaan vähemmän innovatiivisten yritysten palkitsevan 

työntekijöitään pitkälti ulkoisin kannustimin, kuten juuri palkankorotuksin ja bonuksin. 

Sen sijaan innovatiivisimmille yrityksille oli tyypillistä yksittäisten henkilöiden ja koko 

ryhmän menestymisestä palkitseminen sisäisin ja henkilökohtaisemmin kannustimin, 

joita ovat esim. johdolta saadut tunnustukset.

2.2 Tavoitekustannuslaskenta

Tavoitekustannuslaskennan käyttö on suosittua Japanissa, jossa sillä on myös pitkä 

historia: Menetelmän kehitti Toyota 1960-luvun puolivälissä (Tanaka 1993). Aiheen 

pitkäikäisyyteen nähden on sitä käsitteleviä artikkeleita kuitenkin kirjoitettu sekä 

länsimaissa että Japanissa melko vähän, ja suurin osa niistä on julkaistu vasta viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Osaltaan tähän on saattanut vaikuttaa se, että 

tavoitekustannuslaskennan tehokas hyödyntäminen alkoi vasta 1980-luvulla, kun taas 

sitä ennen japanilaiset yritykset keskittyivät enemmänkin JIT-menetelmään (just in 

time). Toisaalta tavoitekustannuslaskennan liittyminen kiinteästi yrityksissä hyvin 

varjeltuun tuotekehitysprosessiin on myös saattanut vaikuttaa tutkimuksen suhteelliseen 

vähäisyyteen ja myöhäiseen alkamiseen. (Kato 1993)
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Tavoitekustannuslaskerman vähäinen soveltaminen länsimaissa saattaa selittyä strategia- 
ajattelulla. Katon (1993) mukaan länsimaalaisten mielestä ei ole tehokasta hyödyntää 

samaan aikaan sekä kustannus)ohtajuus- että erilaistamisstrategiaa, kun taas Japanissa 

johtavien yritysten strategiat perustuvat pitkälti näiden ääripäiden yhteismuotoihin. 

Siellä ajatellaankin, että kustannusten pitäminen korkeina tuotteen erilaistamisen 

ehdoilla ei ole tehokas strategia mutta että myöskään kustannusten alentaminen 

tinkimällä tuotteen laadusta ja ominaisuuksista ei luo kilpailuetua.

2.2.1 Tavoitekustannuslaskennan perusidea

Tavoitekustannuslaskenta perustuu oletetun myyntihinnan ja tavoitekatteen 

määrittämiseen, jolloin tavoitekustannukset voidaan laskea kaavalla: oletettu 

myyntihinta - tavoitekate = tavoitekustannukset (Kato 1993). Oletetun myyntihinnan 
selvittäminen pohjautuu markkinatutkimukseen, jolloin arvioidaan, mitä asiakkaat 

olisivat uudesta tuotteesta valmiita maksamaan (Gagne & Discenza 1995). 

Myyntihintaa mietittäessä huomiota tulee kiinnittää itse tuotteen lisäksi sen elinkaareen, 

mahdollisiin kuluttajiin ja kohdemarkkinoihin, oletettuun myyntimäärään sekä 

kilpailijoiden strategioihin. Hintaa voidaan arvioida myös tuotteen ominaisuuksiin kuten 

väriin, tyyliin, laatuun ja houkuttelevuuteen perustuen. Tällöin jokaiselle 

ominaisuudelle muodostuu hinta sen mukaan, minkä arvoiseksi asiakas kyseisen 

ominaisuuden kokee, ja tuotteen oletettu myyntihinta saadaan laskemalla eri 

ominaisuuksien arvot yhteen. (Kato 1993)

Myyntihinnan määrittämisen jälkeen on vuorossa tavoitekatteen päättäminen. 

Parhaimmillaan tavoitekate on yhteydessä yrityksen keskipitkän aikavälin strategiaan ja 

on lisäksi laskettu järkevästi, jotta työntekijät sitoutuvat sen saavuttamiseen. 

Tavoitekate tulee määrittää erikseen jokaiselle tuotteelle. (Kato 1993)

Vähentämällä oletetusta myyntihinnasta tavoitekate saadaan siis tavoitekustannukset, 

jotka uuden tuotteen valmistuksessa tulisi saavuttaa. Kustannusten alentamistarpeen
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selvittämiseksi uutta tuotetta verrataan samankaltaisiin jo olemassa oleviin tuotteisiin. 

Uutta tuotetta mahdollisimman hyvin vastaavan tuotteen kustannuksia kutsutaan 

nykyisiksi kustannuksiksi (ongoing cost), jotka ovat poikkeuksetta tavoitekustannuksia 

suuremmat. Seuraavaksi huomioidaan sellaiset olemassa olevaan tuotteeseen 

kohdistuvat parannusehdotukset, joita sitä valmistettaessa ei kuitenkaan ole voitu 
toteuttaa, ja vähennetään näistä aiheutuva kustannusten alennus nykyisistä 

kustannuksista. Tällöin saadaan selville oletetut kustannukset (as-if cost), jotka siis 

kertovat olemassa olevan tuotteen kustannukset siihen tehtyjen parannusten jälkeen ja 

jotka nekin ovat vielä tavoitekustannuksia suuremmat. Vaikka nykyisiin kustannuksiin 

verrattuna on kustannuksia jo tässä vaiheessa pystytty karsimaan, ei se riitä, vaan 

oletetut kustannukset pitää vielä saada tavoitekustannusten tasolle, mikä onkin 

tavoitekustannuslaskennan tärkein tehtävä. (Kato 1993)

2.2.2 Tavoitekustannuslaskentaprosessi

Monden & Hamada (1991) kuvaavat japanilaisten autonvalmistajien soveltamaa 

tavoitekustannuslaskentaprosessia, joka voidaan laajassa merkityksessään jakaa viiteen 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen johto tekee koko yritystä koskevat 

pitkän ja keskipitkän aikavälin tuottosuunnitelmat. Näihin suunnitelmiin perustuen 

tehdään yleiset tuotekehityssuunnitelmat, joissa määritellään kehiteltäville tuotteille 

tuotantoaika sekä tuotemalleihin tehtävät muutokset.

Toisessa vaiheessa uudelle tuotteelle tehdään yleiset suunnitelmat. Markkina

tutkimukseen perustuen tuotesuunnitteluosasto esittelee insinööreille kehiteltäväksi 

haluamansa tuotteen, jota puidaan myöhemmin johtoryhmän taholta. Samaan aikaan 

laskentaosasto arvioi tuotesuunnitelmalle kustannuksia ja sitä, pystyykö tuote 

saavuttamaan tavoitekatteen. Jos tuote osoittautuu kannattavaksi, se etenee prosessissa. 

Kannattamattomiin tuotteisiin vaaditaan sen sijaan muutoksia tai ne karsitaan kokonaan 

pois. (Monden & Hamada 1991)
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Seuraavaksi tuotteelle määritetään muoto, rakenne ja kustannukset. Jokainen osasto 

arvioi tuotteen vaatimat tuotantoresurssit ja materiaalinkulutuksen, mistä osastojen 

arvioiden yhteistuloksena saadaan tuotteelle laskettua oletetut kustannukset. Sallitut 
kustannukset selvitetään sen sijaan vähentämällä markkinoiden määräämästä 

tavoitemyyntihinnasta tavoitekate. Tuotteelle asetettavat tavoitekustannukset, joiden 

tulee olla saavutettavissa mutta motivoivia, puolestaan asettuvat johonkin oletettujen ja 

sallittujen kustannusten välille. Jos tavoitekustannukset asetettaisiin sallittujen 

kustannusten tasolle, ne saattaisivat osoittautua liian kireiksi, kun taas niiden 

asettaminen oletettujen kustannusten tasolle ei saisi työntekijöitä ponnistelemaan 

kustannusten alentamiseksi edelleen. Tavoitekustannusten määrittämisen jälkeen osastot 

tekevät yhteistyötä selvittääkseen ne tuotteet, jotka ovat kustannustehokkaita ja joiden 

ominaisuuksilla on arvoa asiakkaille (value engineering). Laskentaosaton avulla 

tavoitekustannukset pilkotaan sekä tuotesuunnittelu- että insinööriosastolla tuotteessa 

tarvittaville osille ja tuotantokoneiden käytölle. (Monden & H amada 1991)

Neljännessä vaiheessa tuotesuunnittelijat tekevät tuotteesta piirustuksia pohjautuen 

tuoteosille asetettuihin tavoitekustannuksiin. Tätä varten he tarvitsevat tietoja muilta 

osastoilta. Suunnittelijat piirtävät koko tuotteesta hahmotelman, jolle laskentaosasto 

arvioi kustannukset. Jos arvioidut kustannukset jäävät tavoitekustannuksia suuremmiksi, 

analysoidaan yhteistyössä muiden osastojen kanssa tuotteen arvoa eli toisin sanoen sitä, 

miten tuotetta voitaisiin muuttaa kustannustehokkaammaksi karsimalla asiakkaalle 

merkityksettömimpiä ominaisuuksia. Arvoanalyysejä tehdään niin kauan, kunnes 

oletetut kustannukset saadaan vastaamaan tavoitekustannuksia. Tämän jälkeen voidaan 

tuotteesta tehdä lopulliset piirrokset. (Monden & Hamada 1991)

Viimeisessä vaiheessa tuotteelle lasketaan arvioidut kustannukset lopullisten piirrosten 

perusteella ja tuotteen valmistuksessa tarvittavien laitteiden kunto tarkastetaan. Tällöin 

insinööriosasto laatii tuotteelle mm. materiaalinkulutuksesta ja työtunneista 

standardiarvot tehdasosaston käyttöön ja lisäksi osto-osasto neuvottelee ostettavien 

osien hinnoista tavarantoimittajien kanssa. Pian tämän jälkeen käynnistetään tuotanto.
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Jotta ensimmäisten tuotantosarjojen epävakaa vaikutus kustannuksiin voitaisiin 

eliminoida, arvioidaan tavoitekustannusten saavuttamista vasta muutaman kuukauden 

jälkeen tuotannon aloittamisesta. Jos tavoitekustannuksista on jääty jälkeen, tutkitaan 

tähän johtaneet syyt ja tehdään korjaavat toimenpiteet. (Monden & Hamada 1991) 

Yksinkertaistettuna tavoitekustannuslaskentaprosessia voidaan havainnollistaa kuvion 1 

esittämällä tavalla.

Pitkän ja keskipitkän aikavälin tuottosuunnitelma

▼
Tavoitekatteen määrittäminen kullekin tuotteelle

▼
Tavoitekustannusten määrittäminen

▼

(Arvoanalyysi (value engineering)) *

▼
Kustannusarvio

У r
Toimenpiteet tavoitekustannusten saavuttamiseksi

Kuvio 1: Tavoitekustannuslaskentaprosessin yleinen yhteenveto (Monden & 

Hamada 1991)

Kuviossa 2 on havainnollistettu perinteisen kustannuslaskentaprosessin ja 

tavoitekustannuslaskentaprosessin eroja. Kumpikin menetelmä lähtee liikkeelle tuotteen
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alustavasta määrittelystä. Perinteisessä menettelyssä tuotteen suunnittelu seuraa 
kuitenkin heti alustavan suunnitelman jälkeen ja kustannuksia ei mietitä tarkkaan 

tuotteen suunnitteluvaiheessa, vaan vasta sen jälkeen. Suunnitteluvaiheessa huomion 

kohteena ovatkin tuotteen ominaisuudet sekä tuotannon aikataulutus. Tuotteen hinta 

määräytyy arvioitujen kustannusten ja niihin lisätyn katteen summana. Perinteisessä 

kustannuslaskentaprosessissa tuotteen kustannuksia arvioidaan melko myöhäisessä 

vaiheessa sen elinkaarta, mikä on kyseisen menetelmän suurin puute. 

Tavoitekustannuslaskennassa kustannukset sen sijaan määritellään tavoitehinnan, - 

katteen ja -volyymin arvioimisen jälkeen, mikä tapahtuu ennen tuotteen suunnittelua. 

(Fisher 1995)

T avoitekustannuslaskenta

Tuotteen määrittely

Perinteinen kustannuslaskenta

Tuotteen määrittely

Tavoitehinta ja -volyymi

Tavoitekate

Tuotesuunnittelu

▼

Arvioidut kustannukset

Tavoitekustannukset

Tuotesuunnittelu

Tavoitekate

▼

Tavoitehinta

Kuvio 2: Hinnan ja kustannusten määrittämisen vaiheet (Fisher 1995)
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2.2.3 Funktionaalinen kustannusanalyysi

Olennainen osa tavoitekustannuslaskentaa on funktionaalinen kustannusanalyysi 

(functional cost analysis). Se on tekniikka, jota monissa japanilaisissa yrityksissä 
käytetään tärkeimpänä keinona saada oletetut kustannukset tavoitekustannusten tasolle, 

ja siksi se onkin keskeinen menetelmä niiden kustannustenhallinnassa. Funktionaalinen 

kustannusanalyysi pohjautuu arvoanalyysiin (value analysis, value engineering), joka 

kehitettiin länsimaissa 1960-luvulla. Arvoanalyysillä tarkoitetaan systemaattista 

tuotteen ominaisuuksien arvioimista, jotta tuotteessa yhdistyisivät tarvittavat 

ominaisuudet ja mahdollisimman alhaiset kustannukset. Länsimaissa arvoanalyysi on 

käytössä lähinnä teknisillä aloilla ja sillä on vain vähän merkitystä johdon 

laskentatoimessa. Japanissa menetelmää on sen sijaan kehitetty keskeiseksi keinoksi 
alentaa sekä olemassa olevien että suunnitteluvaiheessa olevien tuotteiden kustannuksia, 

minkä takia sillä on siellä merkittävä asema johdon laskentatoimessa. (Yoshikawa et ai. 

1995)

Funktionaalisessa kustannusanalyysissä tuotteen jokainen ominaisuus kuvataan verbein 

ja substantiivein. Esim. kynän ensisijainen ominaisuus voisi olla 'tehdä jälki' ja 

toissijaisia ominaisuuksia voisivat olla 'syöttää mustetta', 'varastoida mustetta', 'välttää 

tahroja' jne. Hinnoittelun kohteena olevien ominaisuuksien kuvaaminen näin auttaa 

luomaan käsityksen siitä, miten ne hyödyttävät asiakasta. Funktionaalinen 

kustannusanalyysi mahdollistaa siten tuotteiden innovatiivisen ja kustannustehokkaan 

suunnittelun, jonka lopputuloksena on asiakkaan arvostamia ominaisuuksia sisältävä 

tuote. (Yoshikawa et ai. 1995)

Funktionaaliseen kustannusanalyysiin osallistuu tyypillisesti ihmisiä monilta eri 

osastoilta kuten mm. markkinoinnista, tuotesuunnittelusta, tuotannosta, ostosta ja 

laskentatoimesta, ja sen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia tuotteen 

kokonaiskustannusten alentamiseksi. Siinä kunkin tuoteominaisuuden nykyisiä 

kustannuksia verrataan tavoitekustannuksiin ja vaihtoehtoja etsimällä jokaisen
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ominaisuuden nykyiset kustannukset pyritään saamaan tavoitekustannusten tasolle. 

(Gagne & Discenza 1995)

Japanilaiset laskentaihmiset ovat kehittäneet funktionaalisen kustannusanalyysien tueksi 

laajoja kustannustietokantoja eli kustannustauluja, joista käyvät ilmi tuotesuunnittelu- 

muutosten vaikutukset kustannuksiin. Taulut sisältävät kustannustietoja vaihtoehtoisista 

materiaaleista, laitteista, tuotteen muodonmuutoksista sekä tuotantolinjan menetelmistä, 

ja niiden tavoitteena on vastata 'mitä jos' -tyyppisiin kysymyksiin. Kustannustaulut ovat 

vuosien kokemuksen ja työn tulosta. Ne auttavat tunnistamaan erilaisten tuotanto- ja 

suunnitteluvaihtoehtoj en vaikutuksia tuotteen kokonaiskustannuksiin, minkä takia ne 

ovat hyödyksi funktionaalista kustannusanalyysiä tehtäessä. (Yoshikawa et ai. 1995)

2.2.4 Tavoitekustannuslaskenta johtamismenetelmänä

Tavoitekustannuslaskenta ei sinällään ole kustannuslaskentamenetelmä. Ennemminkin 

se on laaja toimenpideohjelma ja johtamistapa, joka pyrkii tuotteen koko elinkaaren 

aikaisten kustannusten alentamiseen tutkimalla kaikki alennuskeinot tuotteen 

suunnittelu-, tutkimus-, kehitys- ja mallinnusvaiheissa ja varmistamalla samanaikaisesti 

laadun, luotettavuuden ja muut asiakkaan arvostamat ominaisuudet. Menetelmän 

soveltaminen edellyttää myös ylimmän johdon sitoutumista tuotekehitysprosessiin. 

Tavoitekustannuslaskenta ei siis ole vain keino minimoida kustannuksia, vaan se on osa 

strategista tuottojenhallintajärjestelmää. (Kato 1993) Tavoitekustannuslaskennan sijaan 

olisikin usein tarkoituksenmukaisempaa puhua tavoitekustannusten hallitsemisesta 

(target cost management) (Yoshikawa et al. 1995).

Ewert & Ernst (1999) tunnistavat tavoitekustannuslaskennassa kolme erillistä piirrettä: 

markkinasuuntautuneisuuden, strategisuuden sekä tehtävien koordinoimisen. 

Ensiksikin, sen sijaan, että tavoitekustannuslaskenta tarkastelisi yrityksen tuotteelle 

määräämiä kustannuksia, määrittää se sille markkinoiden sallimat kustannukset. (Ewert 

& Ernst 1999) Lähtökohtana on tällöin markkinatutkimukseen perustuva myyntihinta,

18



josta vähennetään tavoitekate. Tavoitekustannuslaskenta pyrkiikin vastaamaan 

markkinoiden kysyntään. Markkinasuuntautuneisuus ilmenee myös funktionaalista 

kustannusanalyysiä tehtäessä, kun tuotetta ja sen kehittämistä mietitään jatkuvasti 

asiakkaan arvostamien ominaisuuksien kannalta. (Gagne & Discenza 1995)

T avoitekustannuslaskentaa voi pitää strategisena työkaluna, koska se pyrkii 

hallitsemaan kustannuksia perinteisiin kustannuslaskentamenetelmiin verrattuna 

pidemmällä aikavälillä ja jo silloin, kun kustannuksiin voidaan vielä monin keinoin 

vaikuttaa (Ewert & Ernst 1999). Lisäksi se nivoutuu yrityksen toimintaan ja 

prosesseihin kokonaisvaltaisesti (Kato 1993). Tavoitekustannuslaskenta onkin yksi 

strategisen johdon laskentatoimen merkittävimmistä osa-alueista (Ewert & Ernst 1999).

Tavoitekustannuslaskenta koordinoi tehtäviä, kun kustannukset pyritään saamaan 

sallittujen kustannusten tasolle. Jotta tuote olisi menestyksekäs ja sitä voitaisiin alkaa 

tuottaa, pitää suunnittelijoiden onnistua suunnittelemaan tuote niin, että 

tavoitekustannukset saavutetaan. (Ewert & Ernst 1999) Tämä tehtävä ei kuitenkaan ole 

pelkästään suunnittelijoiden harteilla, vaan tavoitekustannuslaskennan soveltaminen 

vaatii monien osastojen välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista erityisesti tuotteen 

arvoanalyysivaiheessa (Monden & H amada 1991). Tavoitekustannuslaskentatiimeissä 

mukana olevien työntekijöiden pitäisi tuntea yrityksen tuotteet ja markkinat tarpeeksi 

hyvin. Parhaimmassa tapauksessa kyseiset ihmiset ovat toimineet yrityksessä monilla 

eri osastoilla, jolloin heillä on käsitys tuotekehitysprosessista kokonaisuutena ja he 

pystyvät siten paremmin alentamaan kustannuksia. (Gagne & Discenza 1995) 

Työntekijöitä pitää myös motivoida, jotta he sitoutuvat tavoitekustannuslaskenta- 

ajatteluun ja ponnistelevat kustannusten alentamiseksi (Monden & Hamada 1991).

2.2.5 Laskentatoimen merkitys tavoitekustannuslaskennassa

Tavoitekustannuslaskenta ei ole vain laskentatoimen työkalu. Se keskittyy tuotteen 

suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen ja käsittää siten monta johtamisen alaa. Johdon
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laskentatoimella on kuitenkin tärkeä rooli sen osana. (Monden & Hamada 1991) 

Samalla kun tuotekehityksen merkitys markkinoilla menestymisessä on korostunut, ovat 

perinteiset laskentatoimen järjestelmät joutuneet väistymään uudempien 

laskentajäijestelmien tieltä. Nykyaikaisen johdon laskentatoimen tavoitteena onkin 

tukea jatkuvaa innovatiivisuutta sitouttamalla siihen yrityksen kaikki työntekijät. 

(Hiromoto 1991)

Johdon laskentatoimen neljä uutta ominaisuutta ovat käytökseen vaikuttaminen, 

markkinalähtöisyys, dynaamisuus sekä tiimisuuntautuneisuus. Päätöksenteon ollessa 

nykyään yhä strategisempaa on laskentainformaation merkitys sen osana vähentynyt. 

Laskentatoimen onkin täytynyt muuttua enemmän työntekijöiden käytökseen 

vaikuttavaksi, jolloin heidät pyritään saamaan tekemään halutut asiat. Tällöin 

tavoitteena ei välttämättä ole tuottaa tarkkoja kustannuksia ja optimaalista ratkaisua 

vaan motivoida ja rohkaista työntekijöitä toimimaan strategian mukaisesti. Epävarmat ja 

nopeasti muuttuvat markkinat taas ovat pakottaneet yritykset siirtymään lähemmäs 

asiakkaitaan, jolloin laskentajärjestelmien tulee tukea markkinalähtöistä käyttäytymistä. 

Enää ei myöskään riitä, että laskentatoimen järjestelmät mittaavat suorituksia 

yksittäisenä ajanjaksona, vaan niiden täytyy pyrkiä tukemaan suoritusten parantamista 

jatkuvasti ja yhä aikaisemmissa tuotantovaiheissa. Tuotekehityksen ollessa nykyään 

entistä tiimisuuntautuneisempaa täytyy myös laskentaihmisten pystyä toimimaan 

läheisessä yhteydessä muihin osastoihin. Tämä vaatii heiltä kommunikointitaitoja ja 
tarvittavan tiedonjakamista organisaatiossa eteenpäin. (Hiromoto 1991)

Laskentaihmisillä on tavoitekustannuslaskentaprosessissa tärkeä tehtävä tavoitekatteen 

ja -kustannusten sekä oletettujen kustannusten määrittämisessä. (Monden & Hamada 

1991) Funktionaalista kustannusanalyysiä varten he tarjoavat suunnittelijoille tietoa 

tuotteeseen ehdotettujen muutosten kustannusvaikutuksista. Tarvittaessa heidän tulee 

laatia yksityiskohtaisia kustannustauluja, joista käy ilmi, miten mm. vaihtoehtoiset 

materiaalit ja erilaiset tuotantotekniikat vaikuttavat tuotteen kokonaiskustannuksiin. 
(Gagne & Discenza 1995)
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Monien japanilaisten yritysten laskentaihmisillä on johtava rooli funktionaalisissa 
kustannusanalyysitiimeissä. Tätä varten heillä tulee olla tietämystä yrityksen 

tuotekehitysprosessista. Kokemusta hankkiakseen monet japanilaiset controllerit 

ovatkin ennen laskentaosastolle päätymistään työskennelleet muissa tehtävissä kuten 

tuotanto- ja osto-osastoilla. Toisaalta liiketoiminnan monimutkaisuus ja tarve 
työntekijöiden syvempään erityisosaamiseen ovat muuttamassa tätä perinnettä ja siten 

mahdollisesti myös laskentaihmisten merkitystä funktionaalisessa kustannusanalyysi- 

vaiheessa. (Yoshikawa et ai. 1995)

2.2.6 Tavoitekustannuslaskennan ongelmia

Monet tavoitekustannuslaskentaa käsittelevät artikkelit ovat sivuuttaneet menetelmän 

käyttöön liittyvät ongelmat (Kato et ai. 1995). Ongelmatonta tavoitekustannuslaskennan 

soveltaminen ei kuitenkaan ole. Ensinnäkin tavoitekustannusten laskemisessa 

tarvittavien muuttujien arvioinnin vaikeus ja epätarkkuus heikentävät menetelmän 

tehokkuutta. Esim. suuret ympäristöstä aiheutuvat epävarmuudet voivat vaikeuttaa 

tavoitehinnan ja -volyymin määrittämistä. Hyvien hinta- ja volyymiarvioiden puuttuessa 

tavoitekatetta on vaikea arvioida, jolloin myös tavoitekustannusten määrittäminen tulee 

ongelmalliseksi. Suuri tuotantoon liittyvä epävarmuus taas voi vaikeuttaa arvioitujen 

kustannusten laskemista, jolloin tavoitekustannusten ja arvioitujen kustannusten eroa on 

hankala määritellä. (Fisher 1995) Osittain muuttujien arvioimisen vaikeus johtuu 

tavoitekustannuslaskennan strategisuudesta. Koska menetelmä perustuu pitkän aikavälin 

suunnitelmiin, syntyy ongelmia tulevaisuuden olojen ennustamisesta yli vuodeksi 

eteenpäin. Jos taas yritys jää odottelemaan luotettavampia ennusteita, saattaa se 

reagoida markkinoiden kysyntään liian myöhään. (Bayou & Reinstein 1998)

Kun tavo ^kustannuslaskennassa tarvittavien muuttujien määrä kasvaa, alkaa 

menetelmä tietyn pisteen jälkeen tulla yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin 

ymmärrettäväksi. Tällöin myös muuttujien mittaustarkkuus huononee. Lisäksi 

tavoitekustannuslaskennan sitominen normaaliolojen tuottovaatimuksiin voi huonoina
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vuosina johtaa epärealistisiin tavoitteisiin. (Bayou & Reinstein 1998) 

Tavoitekustannuslaskentaa soveltavissa yrityksissä tuotesuunnittelijoille asetetaan 

helposti tiukat aikataulut, jolloin työntekijät joutuvat työskentelemään paineen alla ja 

tuottotavoitteista johdettuja tavoitekustannuksia on melko mahdotonta saavuttaa (Kato 

1993). Myös tavoitekustannusten kautta tavoiteltu tuotto voi jäädä saavuttamatta, koska 

menetelmä keskittää huomion tuotesuunnitteluun ja siten tuotekehitysaika saattaa 

pidentyä tarpeettomasti. Toisaalta tavoitekustannuslaskennan keskittyminen asiakkaiden 

tarpeisiin voi johtaa markkinoiden äärimmäiseen segmentoimiseen, mikä taas kasvattaa 

kustannuksia. Menetelmän käyttö saattaa myös johtaa organisatorisiin konflikteihin, jos 

kaikki osapuolet eivät ponnistele tarpeeksi kustannusten alentamiseksi. (Kato et ai. 

1995)

Nykyisellään tavoitekustannuslaskenta keskittyy vain tuotteen valmistuksen 

kustannuksiin ja jättää suunnittelu- ja muotoiluvaiheeseen liittyvät kustannukset 

huomioimatta. Tuotesuunnitteluvaiheen merkityksen kasvaessa pitää mahdollisesti 

myös näiden kustannukset sisällyttää malliin. Ongelmia tavoitekustannuslaskennassa 

voi aiheutua myös mm. asiakkaiden tarpeiden määrittelystä sekä tuotteen 

kokonaistavoitekustannuksen jakamisesta yksittäisille tuoteosille ja -ominaisuuksille. 

(Fisher 1995) Tavoitekustannuslaskentaan liittyvät ongelmat eivät välttämättä heikennä 

hyvän tavoitekustannuslaskentajärjestelmän arvoa. Sen sijaan ne viestivät, että 

menetelmää pitäisi käyttää varoen. (Kato et ai. 1995)

2.2.7 Tavoitekustannuslaskennan sovellettavuus

Tavoitekustannuslaskenta kehitettiin alun perin yrityksissä, joiden valmistusprosessit 

ovat erillisiä ja tuotteiden elinkaaret suhteellisen lyhyitä ja jotka tekevät tuotteisiin 

säännöllisesti mallimuutoksia. Koska laskennassa tarvittavien muuttujien arvioinnin 

tarkkuus on tärkeää, on tavoitekustannuslaskentaa voitu soveltaa tehokkaimmin 

yrityksissä, jotka tekevät tuotteisiin vähittäisiä muutoksia mullistavien ja suurten 

uudistusten sijaan. (Fisher 1995) Tavoitekustannuslaskennan käyttö on
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tarkoituksenmukaisempaa silloin, kun yrityksellä on laaja tuotevalikoima ja vähäinen 

tuotanto, kuin silloin, kun tuotteita on vain vähän ja tuotanto on runsasta (Monden & 

Hamada 1991).

Tavoitekustannuslaskentaa on sovellettu etenkin sellaisilla aloilla, joilla tuotanto 

perustuu kokoamiseen. Esimerkkinä näistä ovat auto-, kamera- ja traktoriala. 

Menetelmä sopii kuitenkin myös prosessiteollisuuteen, kuten teräs- ja 

paperiteollisuuteen. Tällöin pääpiirteet - asiakkaiden tarpeen ymmärtäminen, 

tyydyttävien taloudellisten tavoitteiden varmistaminen sekä tavoitekustannusten 

alittaminen - pysyvät samoina ja huomion kohde vain siirtyy tuotteesta prosessiin. 

Samoin tavoitekustannuslaskenta soveltuu käytettäväksi palvelualoilla. (Cooper & 

Chew 1996)

Länsimaissa tavoitekustannuslaskennan järjestelmällinen soveltaminen on hyvin 

vähäistä, mutta sen piirteitä voi löytää edelläkävijäyrityksistä (Tuomela et ai. 1997). 

Hyvönen & Vuorinen (2004) tutkivat 1990-luvun lopulla tuotekustannuslaskentaa 

suomalaisten teollisuusyritysten liiketoimintayksiköissä ja havaitsivat, että tutkituista 

yksiköistä 8,2 % sovelsi tavoitekustannuslaskentaa. Erityisesti menetelmää käytettiin 

suurissa yritysyksiköissä, joista 10,6 % osoittautui tavoitekustannuslaskennan

soveltajiksi. Tavoitekustannuslaskenta ei näissä tapauksissa kuitenkaan välttämättä ollut 

ainoa sovellettu laskentakeino, vaan sen rinnalla saatettiin käyttää muitakin menetelmiä. 

(Hyvönen & Vuorinen 2004)

Yoshikawan et ai. (1995) mukaan Japanin ja länsimaiden välillä on selviä eroja 

kulttuureissa, johtamistyyleissä ja muissa puitteissa, minkä takia japanilaisia 

menetelmiä ei voi soveltaa länsimaissa ilman mukautusta. Koska japanilaiset ovat 

kuitenkin onnistuneet muuntamaan länsimaissa kehitetyn arvoanalyysin sopivaksi 

omaan käyttöönsä, voisi länsimaissakin olla hyödyllistä tutkia japanilaisten 

menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia.
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2.3 Tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuus

Tuotteiden kustannustehokkaan kehittämisen kannalta tuotesuunnittelijoilla tulisi olla 

tietoa tuotteen vaatimien osien ja koneiden käytön kustannuksista. Katon (1993) 

mukaan tuotesuunnittelijoille ja -kehittelijöille pitää tarjota kustannustietoa aina, kun he 

sitä vaativat, tai tiedon pitää ainakin olla käyttäjäystävällisessä muodossa, jotta heidän 

on mahdollista saada se helposti. Tomberg et ai. (2002) tutkivat suuressa suomalaisessa 

tuotantoyrityksessä tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuutta ja sitä, millaisia 

vaikutuksia toimintolaskennalla ja tuotekehitysprosessin mallintamisella on tämän 

tietoisuuden lisäämiseksi. Koska suurin osa tuotteen kustannuksista määräytyy jo sen 

suunnitteluvaiheessa, pitävät he tuotesuunnittelijoita kustannustiedon yhtenä 

tärkeimmistä kohderyhmistä. Tuotesuunnittelijat eivät tutkimuksen mukaan kuitenkaan 

ole saaneet riittävästi tarvitsemaansa tietoa - eivät oikean sisältöisenä eivätkä oikeassa 

muodossa.

Kyseisen tutkimuksen tuloksena havaittiin, että suunnittelijoiden mielestä tuotteen 

tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sen korkea laatu, kestävyys, toiminnallisuus sekä 

asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Tuotteen kustannukset eivät kuitenkaan ole 

suunnittelijoille yhdentekeviä, vaan he pitävät kustannustiedon saantia tärkeänä asiana 

päätöksentekonsa kannalta. Tällöin merkittävintä on valmistus- ja tuotekehitys

toiminnoista saatava kustannustieto, kun taas suunnitteluun epäsuoremmin liittyvien 

toimintojen, kuten markkinoinnin ja hallinnon, aiheuttamia kustannuksia pidetään 

vaikeaselkoisempina ja vähemmän tärkeinä. Suunnittelijoita kiinnostavat erityisesti 

tuoterakenteen aiheuttamat kustannukset sekä se, miten ne muuttuvat, kun esim. 
tuotteen ominaisuuksia tai valmistustapaa muutetaan. (Tomberg et ai. 2002)

Tombergin et ai. (2002) tutkimuksen mukaan tuotekehitysprosessin mallintaminen eli 

kuvaaminen peräkkäisinä toimintoina on tärkeää, jotta suunnittelijat voivat hahmottaa 

prosessin konkreettisemmin ja siten ymmärtää tuotteelle prosessin aikana kumuloituvat 

kustannukset. Mallin pitäisi olla tarpeeksi yksinkertainen ja sopia jokapäiväiseen
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käyttöön, mutta suunnittelijoiden halutessa tarkempaa tietoa toiminnoista ja niiden 

kustannusvaikutuksista tulisi heidän sitä myös saada.

2.4 Laatu- ja aikakriteerien huomioiminen tuotesuunnittelussa

Vaikka tavoitekustannuslaskennassa on monia hyviä puolia, ei sitä voi aina 

yksioikoisesti soveltaa. Tämä johtuu mm. siitä, että tuotesuunnittelijoille asetetaan 

tuotekehitysvaiheessa kustannustavoitteiden lisäksi monia muitakin tavoitteita (Everaert 
& Bruggeman 2002). Everaert & Bruggeman (2002) tutkivat tavoitekustannusten ohella 

laadun ja tuotekehitysajan vaikutusta tuotesuunnitteluun. Tutkimuksessa tuotteen laatu 

asetettiin etusijalle, minkä jälkeen kustannukset ja tuotekehitykseen kuluva aika olivat 

seuraavina kriteereinä.

Kyseinen tutkimus vahvisti jo aikaisempien tutkimusten perusteella havaittua ilmiötä eli 

sitä, että tavoitekustannusten asettaminen tuotekehitykselle alentaa kustannuksia 

enemmän kuin se, että tuotesuunnittelijoita vain käsketään minimoimaan kustannukset. 

Tuotesuunnittelun aikaiset tavoitekustannukset siis johtavatkin kustannuksiltaan 

alhaisten tuotteiden kehittämiseen huonontamatta niiden laatua tai kehitysaikaa. Tämä 
pätee kuitenkin vain silloin, kun tuotekehityksellä ei ole kiire. Kun suunnittelijoilla on 

aikaa kehitellä tuotetta, on heidän mahdollista keksiä sopivia keinoja laadukkaiden 

tuotteiden suunnittelemiseksi matalin kustannuksin. Sen sijaan kustannustavoitteen ja 

kireän aikarajan yhdistäminen vain lisää tuotekehityksen kestoa ja ei johda alhaisempiin 

kustannuksiin, koska aikarajoite haittaa suunnittelijoiden luovuutta ideoida 

kustannusalennuksia. (Everaert & Bruggeman 2002)

Everaert & Bruggeman (2002) suosittavatkin tavoitekustannuslaskennan soveltamista 

varoen. Heidän tutkimuksensa mukaan tavoitekustannuslaskennasta on hyötyä vain, jos 

suunnittelijat voivat työskennellä rennosti ilman tiukkaa aikarajoitetta. Menetelmän 

käyttöä voikin suosia vain, jos tuotekustannukset ovat yrityksen menestymisen kannalta 

tärkein asia. Heidän mukaansa sen sijaan tilanteessa, jossa tuotekehityksen nopeus on
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tärkeää, pitäisi yrityksen johdon luottaa tuotesuunnittelutiimin taitoihin ja olla 

asettamatta kustannustavoitteita. Tämä johtuu siitä, että kireän aikarajoitteen alla 

suunnittelijoiden päähuomio on joka tapauksessa kehityksen kohteena olevan tuotteen 
tärkeimmissä ominaisuuksissa, mikä vaikuttaa kustannuksiin suotuisasti.

2.5 Kustannusten hallinta tuotesuunnittelutiimin rinnalla

Myös Davila & Wouters (2004) suhtautuvat tavoitekustannuslaskennan soveltamiseen 

kriittisesti. He tarkastelevat tutkimuksessaan muita kuin tavoitekustannuslaskennan 

keinoja, joita korkean teknologian yritykset käyttävät kustannusten hallitsemiseksi 

tuotekehitysprosessin aikana. Näiden menetelmien avulla kustannuksia pyritään 

hallitsemaan tuotekehitysprosessin aikana mutta tuotekehitystiimin ulkopuolella eikä 

niinkään sen sisällä, kuten tavoitekustannuslaskenta toimii. Koska tuotesuunnittelijoille 

asetetaan tuotekehitysprosessissa kustannustavoitteiden ohella muitakin tavoitteita, ei 

heidän huomionsa kiinnittäminen kustannuksiin kaikissa tapauksissa johda tuottojen 

paranemiseen.

Davilan & Woutersin (2004) mukaan tavoitekustannuslaskennan soveltaminen sopii 

erityisesti tuotteisiin, jotka kilpailevat kustannuksillaan. Se asettaa kuitenkin rajoitteita, 

kun teknologia, tuotekehitysaika ja asiakkaiden tarpeet saavat enemmän painoarvoa. 

Tavoitekustannuslaskenta keskittyy kustannusten alentamiseen tuotekehitysprosessin 

sisällä, kun taas vaihtoehtoinen tapa on hallita kustannuksia prosessin ympärillä. Davila 

& Wouters tarkastelevat tavoitekustannuslaskennan käyttöä kuviossa 3 esitetyn mallin 

avulla. Sen soveltaminen näyttääkin olevan tarkoituksellista silloin, kun 

tuotekustannukset ovat tärkeä menestymiskriteeri ja kun kustannusten mallintaminen 

organisaatiotasolla on yksinkertaista. Sen sijaan silloin, kun kustannusmallit tulevat 

monimutkaisemmiksi ja tuotekehityksessä painotetaan muita kuin kustannustavoitteita, 

ovat tavoitekustannuslaskennasta saatavat hyödyt vähäisempiä ja kustannuksia tulisi 
hallita muilla keinoilla.
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Korkea Kustannusten hallinta 
tuotekehitystiimin

ympärillä

Muiden kuin 
kustannus- 
kriteerien 
tärkeys

Kustannusten hallinta 
tuotekehitystiimin 

sisällä, tavoite- 
kustannuslaskenta _Matala

Matala Korkea
Yhteisten resurssien kustannusten

mallintamisen vaikeus

Kuvio 3: Kustannusten hallinta tuotesuunnittelutiimin sisällä / ympärillä (Davila 
& Wouters 2004)

Tavoitekustannuslaskennasta on merkittäviä hyötyjä vakailla aloilla, joille ovat 

ominaisia tuotteiden lyhyet elinkaaret, selkeästi määritellyt hintarajat, hyvin 

ymmärrettävä teknologia ja kustannusten tärkeys tuottoihin nähden. Sen soveltaminen 

innostaa tuotesuunnittelijoita etsimään innovatiivisia vaihtoehtoja alentaa 

tuotekustannuksia. Korkean teknologian aloilla tavoitekustannuslaskennan 

soveltaminen ei kuitenkaan välttämättä ole hyödyksi, koska sen käyttöön liittyy myös 

haittoja. Ensinnäkin tavoitekustannuslaskenta siirtää huomion tuottoajureista - kuten 

tuotekehitysajasta, teknologiasta ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä - 

kustannusajureihin, jolloin tuotesuunnittelijat keskittyvät kriittisten menestystekijöiden 

sijaan tuotekustannuksiin. Toiseksi sen käyttö on liian hidasta tilanteissa, joissa 

teknologia ja tuotteen saaminen markkinoille ovat kustannuksia tärkeämpiä, koska 

tuotesuunnittelijoilla ei tällöin ole aikaa etsiä kustannusten kannalta parhaita
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tuoteratkaisuja. Kolmas tavoitekustannuslaskennan huono puoli ovat sen vaatimat 

muodolliset menetelmät, joista aiheutuu turhaa suoraviivaisuutta ja byrokraattisuutta 

sellaisten tuotteiden kohdalla, joissa kustannukset eivät ole tärkein menesty mi skri teeri. 

Neljänneksi tavoitekustannuslaskennan taijoama tieto on liian yksityiskohtaista 

epävarmoissa toimintaympäristöissä, joissa tuotesuunnittelijat tarvitsisivat tarkan 

kustannustavoitteen sijasta tuotteen kustannuksista lähinnä karkean arvion. (Davila & 

Wouters 2004)

Davila & Wouters (2004) tunnistivat tutkimuksessaan kaksi menetelmää, joilla voidaan 

samalla sekä hallita kustannuksia jo tuotekehitysvaiheessa että pitää tuotekehitystiimin 

huomio kriittisissä menestystekijöissä. Ideana on tällöin keskittää organisaation jokaisen 

työntekijän huomio sellaisiin asioihin, joille heidän tiedoistaan ja taidoistaan on eniten 

hyötyä. Havaitut menetelmät ovat rinnakkaisten kustannushallintatiimien käyttö sekä 

modulaarinen tuotesuunnittelu, ja niissä tuotekustannuksia hallitaan tuotekehitystiimin 

ulkopuolella tukitiimin avulla eikä sen sisällä suunnittelijoiden tietoihin perustuen.

Rinnakkaiset kustannushallintatiimit työskentelevät varsinaisen tuotekehitystiimin 

rinnalla. Tavoitteena on hallita tuotteen kustannuksia mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa sen elinkaarta kuitenkaan siirtämättä tuotesuunnittelijoiden huomiota pois 

teknologiasta, markkinoista ja tuotekehitykseen kuluvasta ajasta. Rinnakkaiset 

kustannushallintatiimit tutustuvat kehitteillä olevaan tuotteeseen osallistumalla sitä 

koskeviin kokouksiin ja hankkimalla sitä koskevia tietoja. Ne raportoivat hankkimansa 

tiedot kustannusten alentamisesta yleensä insinööreille, joilla on laskentaosasto 
tukenaan. Rinnakkaisten kustannushallintatiimien on tärkeää kommunikoida 

tuotekehitystiimin kanssa sekä tunnistaa tuotteen sellaiset osat, joissa kustannuksia 

voidaan alentaa. Lisäksi tiimien pitää tuntea kyseisten osien vaikutus muuhun 

tuotteeseen. (Davila & Wouters 2004)

Modulaarisessa tuotesuunnittelussa tuotekehitystiimi keskittyy tuotteen olennaisimpien 
osien suunnitteluun, kun taas tuotekehitystiimin ulkopuolella suunnitellaan
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merkitykseltään vähäisemmät osat. Tällöin tuotteen merkittävimmät osat saavat 

suunnittelijoilta tarvitsemansa huomion ja samalla kustannushallintatiimi paneutuu 
merkityksettömämpien osien kustannusten alentamiseen. Jos tuotekehity sti imin 

ulkopuolella suunnitellut osat ovat sopivia moniin tuotteisiin, eivät ne välttämättä aina 

ole parhaita ratkaisuja tietyille yksittäisille tuotteille. Lopputuloksena on kuitenkin 

useimmiten vähintään yhtä hyvä tuotteen osa kuin silloin, jos varsinainen 

tuotekehitystiimi olisi suunnitellut sen muiden suunnittelutöidensä ohella. (Davila & 
Wouters 2004)

Välittömien kustannusten hallitsemisen lisäksi tuotekehityksessä tulee huomiota 

kiinnittää myös yhteisistä resursseista aiheutuviin välillisiin kustannuksiin, joita ovat 

mm. logistiikan, tuotannon suunnittelun ja laadunvalvonnan kustannukset. Välilliset 

kustannukset ovat kiinteästi yhteydessä tuotesuunnittelupäätöksiin, joten myös niiden 

minimoiminen tulee huomioida jo tuotesuunnittelun alkuvaiheissa. Tuote

suunnittelijoilla ei kuitenkaan ole aikaa eikä tarpeeksi tietoa välillisten kustannusten 

hallitsemiseksi yritystasolla, joten se tulee tehdä tuotesuunnittelutiimien ympärillä. 

(Davila & Wouters 2004)

Välillisten kustannusten hallitsemiseksi Davila & Wouters (2004) tunnistivat neljä 

keinoa, jotka ovat kustannushallintastrategia, osien yhtenäisyys, prosessien yhtenäisyys 

sekä tuoteohjelman suunnittelu. Kustannushallintastrategia auttaa työntekijöitä 

keskittymään kustannusten alentamisen kannalta tärkeimpiin asioihin. Sen täytyy 

kuitenkin olla yritystasoinen ja tarpeeksi selkeä, jotta vältetään yksittäisten 

työntekijöiden ja tuotesuunnittelutiimien panostus sellaisiin asioihin, jotka he itse 

mieltävät merkittävimmiksi kustannusten minimoimisen kohteiksi. Eri tuotteissa 
tarvittavien osien ja niiden valmistuksessa käytettävien prosessien yhtenäistämisellä 

pyritään vähentämään tuotekehitysprosessiin liittyvää monimutkaisuutta ja siten 

alentamaan välillisiä kustannuksia. Osien yhtenäistäminen mm. pienentää varastoihin 

sitoutunutta pääomaa, mahdollistaa mittakaavaedut suurentuneiden volyymien kautta 

sekä yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja ja ostettaviin osiin liittyvää logistiikkaa. Se
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hyödyttää myös tuotesuunnittelua, mutta saattaa toisaalta rajoittaa suunnittelijoiden 

innovatiivisuutta. Tuoteohjelman suunnittelussa huomioidaan tämän hetken 

tuotesuunnittelupäätösten vaikutuksia tulevaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin. Se 

nojaa edellä esitettyihin menetelmiin, ja sen avulla nykyisiä tuoteosia pyritään 

hyödyntämään myöhemmissä tuotesukupolvissa, mikä pitkällä aikavälillä vähentää 
tuotannon monimutkaisuutta ja kustannuksia. (Davila & Wouters 2004)

Tavoitekustannuslaskenta on suositelluin tapa hallita kustannuksia tuotekehitys- 

vaiheessa. Se vaatii kustannusmallien rakentamista välittömien ja välillisten resurssien 

käytölle. Tällaisia malleja voi kuitenkin olla hankala kehittää monimutkaisiin ja 

epävarmoihin toimintaympäristöihin sopiviksi, minkä takia on tarkoituksenmukaista 

etsiä näihin tilanteisiin sopivampia vaihtoehtoisia kustannusten hallinnan keinoja. 

Kustannusten hallinta tuotekehitystiimin rinnalla ei kuitenkaan välttämättä ole 

tavoitekustannuslaskennalle täysin vastakkainen menetelmä, vaan se voi myös toimia 

tavoitekustannuslaskentaa täydentävänä keinona hallita kustannuksia. (Davila & 

Wouters 2004)

3. TUTKIMUSMETODI

3.1 Case tutkimusmuotona

Vielä 1980-luvulla suurin osa johdon laskentatoimen tutkimuksesta pohjautui syy- 

seuraus-j ärkeilyyn, asioiden mallintamiseen sekä kokeiden suorittamiseen laboratorio- 

oloissa. Tällöin tutkimustuloksilla ei ollut kovinkaan vahvaa yhteyttä käytännön 

ilmiöihin. Laskentatoimen järjestelmät toimivat monimutkaisissa organisatorisissa 

ympäristöissä, ja siksi niiden ymmärtäminen vaatii syvällistä tutkimusta ja myös 

muiden kuin laskentatoimen asioiden omaksumista. Koska johdon laskentatoimen 

menetelmiä voi kuvata ja ymmärtää vain niiden tosiasiallisissa ympäristöissä, pitää 

myös niitä käsittelevän empiirisen tutkimuksen pääpainon olla näissä organisaatioissa.
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(Kaplan 1986) Kokonaisuuden ymmärtämiseksi täytyy johdon laskentatoimen tutkimus 

kohdistaa käytäntöihin monilla eri organisaatiotasoilla (Scapens 1990).

Viime vuosikymmenien aikana case-tutkimuksen käyttö tutkimusmenetelmänä on 

johdon laskentatoimen alueella lisääntynyt. Syynä tähän on ollut mm. juuri pyrkimys 

asioiden syvällisempään havainnointiin. (Otley & Berry 1994) Case-tutkimus on 

tutkimusstrategia, joka keskittyy toiminnan ymmärtämiseen yksittäisessä ympäristössä 

(Eisenhardt 1989). Case-tutkimus toimii työkaluna, jolla teorioita voidaan kehittää ja 

mukauttaa tutkimustulosten valossa (Otley & Berry 1994), ja se on yksi keino kehittää 

syvällistä ja kontekstisesti tiivistä tietämystä johdon laskentatoimen käytännöistä 

(Keating 1995).

Case-tutkimus yhdistää yleensä monia tiedonkeruun muotoja, ja niistä saatava 

materiaali voi olla kvalitatiivista, kvantitatiivista tai molempia (Eisenhardt 1989). 

Tyypillisiä tutkimusaineiston lähteitä ovat asiakirjat, haastattelut, suora havainnointi 

sekä osallistuva havainnointi. Muodollisten todisteiden lisäksi on tärkeää kiinnittää 

huomiota myös epämuodollisiin todisteisiin, kuten ihmisten fyysisiin eleisiin, 

äänenpainoon, jne. Case-tutkimus auttaa ymmärtämään johdon laskentatoimen 

luonnetta käytännössä eli sen tekniikoita ja järjestelmiä, joita käytetään, sekä tapaa, jolla 

niitä käytetään. Tärkeää on erottaa toisistaan muodolliset laskentatoimen järjestelmät, 

joita yrityksen johto uskoo käytettävän, sekä tapa, jolla kyseisiä järjestelmiä 

päivittäisessä toiminnassa tosiasiallisesti käytetään. (Scapens 1990)

3.2 Case-tutkimusten luokittelu

Case-tutkimuksia voidaan luokitella monin eri tavoin. Keating (1995) jakaa 

tutkimusprosessin kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat teorian löytäminen, 

paranteleminen sekä kumoaminen. Yleensä case-tutkimukset keskittyvät yhteen osa- 

alueeseen, mutta ne voivat käsittää myös monta aluetta. Teorian löytämiseen keskittyvä 

case-tutkimus on tarkoituksenmukaisinta silloin, kun tutkitaan ilmiötä, joka on uusi tai
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johon olemassa olevat teoriat eivät tarjoa riittäviä vastauksia. Tutkimus on tällöin 

luonteeltaan avointa, mistä johtuen tulokset voivat olla yllätyksellisiä ja siksi 

teoreettisesti mielenkiintoisia. Teoriaa parantelevat caset voidaan jakaa edelleen kahteen 

luokkaan: havainnollistavaan tutkimukseen, joka tutkii ilmiöitä vaihtoehtoisesta 

teoreettisesta näkökulmasta ja kuvaa niitä siten uudemmalla tavalla, sekä määrittelevään 

tutkimukseen, joka tarkentaa teoriaa ja asettaa sille uusia rajoitteita. Tällaiset caset ovat 

teoreettisilta lähtökohdiltaan ja tutkimustavoitteiltaan määritellympiä kuin teorian 
löytämiseen pyrkivät caset. Teorian kumoamiseen keskittyvän tutkimuksen tavoitteena 

on löytää teorian vastaisia tuloksia, jolloin teoria voidaan osoittaa tutkituissa tapauksissa 

vääräksi. Tällöin sen luotettavuus ja ongelmakohdat joutuvat kehittämisen kohteiksi.

Scapens (1990) puolestaan luokittelee caset kuvailevaan, havainnollistavaan, 

kokeelliseen, tutkivaan ja selittävään tutkimukseen. Kuvailevan case-tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvata yrityksissä käytettäviä laskentatoimen järjestelmiä, tekniikoita 

ja menettelytapoja. Havainnollistava tutkimus sen sijaan havainnollistaa joissakin 

yrityksissä vallitsevia uusia ja mahdollisesti innovatiivisia käytäntöjä. Kokeellinen case- 

tutkimus keskittyy tutkimaan uusien laskentatoimen tekniikkojen ja menetelmien 

käyttöönotossa esiintyviä ongelmia ja toisaalta niillä saavutettuja hyötyjä. Tutkivan 

case-tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tiettyjen laskentatoimen menetelmien käytön 

syitä sekä tehdä niistä yleistyksiä ja selittävän case-tutkimuksen tarkoituksena 

puolestaan pyrkiä selittämään laskentatoimen menetelmien käytön syitä tietyssä 
tilanteessa tekemättä niistä yleistyksiä.

3.3 Tutkimustulosten yleistettävyys

Tieteellisessä tutkimuksessa on perinteisesti pyritty uuden ja totuudenmukaisen tiedon 

tavoitteluun, jolloin tulosten yleistettävyyttä on pidetty itsestään selvänä. Yleistämistä 

voi tapahtua otoksesta populaatioon (tilastollinen yleistäminen), paikasta toiseen (esim. 

tutkimuskohde, maa, kulttuuri) sekä ajankohdasta toiseen (yleensä menneisyydestä tai 

nykyisyydestä tulevaisuuteen). Liiketaloustieteessä liiallisen yleistettävyyden tavoittelu
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aiheuttaa kuitenkin ongelmia, koska tutkimustulosten laaja yleistettävyys vähentää 
yleensä niiden relevanttiutta. Laajalti pätevien yleistysten arvo reaalimaailmassa on siis 

usein minimaalinen, kun taas yksityiskohtaista ja päätöksentekijälle hyödyllistä 

käytännön tietoa voi harvoin yleistää ajan ja paikan suhteen. Case-tutkimuksessa 

pääasiallisena tavoitteena onkin yksittäisen tutkimuskohteen syvällinen ymmärtäminen 

sekä ymmärtämyksen huolellinen ja uskottava raportointi. Vasta tämän jälkeen voi 

yleistäminen tulla kyseeseen. Tavoitteet ovat päinvastaisia tilastolliseen tutkimukseen 

verrattuna, jossa nimenomaan yleistettävyys on lähtökohtana. (Lukka & Kasanen 1993)

Case-tutkimuksista on vaikea tehdä tilastollisessa mielessä yleistyksiä populaatioon, 

mutta niiden perusteella voidaan luoda olettamuksia, joita voidaan myöhemmin testata 

laajemmassa joukossa. Tilastollisen yleistettävyyden sijaan tutkimuksissa pyritäänkin 

teoreettiseen yleistettävyyteen. (Scapens 1990) Tällöin myös case-yritysten valinta on 

tarkoituksenmukaista tehdä teoreettisin perustein. Tutkimuskohteet voidaan valita mm. 

toistamaan aikaisempia case-tutkimuksia, laajentamaan teoriaa, täydentämään 

teoreettisia luokituksia sekä tarjoamaan esimerkkejä vastakkaisista tapauksista tai 

ääritilanteista. (Eisenhardt 1989) Vaikka case-tutkimuksessa ei pyritäkään tilastolliseen 

yleistettävyyteen, testataan siinä usein aikaisempia havaintoja ja toistetaan siten 

empiirisiä kokeita, mikä on lähellä tilastollisen yleistämisen ideaa (Lukka & Kasanen 

1993).

3.4 Hyvä case-tutkimus

Keskeinen kriteeri tutkimukselle on sen validiteetti eli uskottavuus. Tutkimusaineiston 

uskottavuutta voi lisätä keräämällä samaa aihetta koskevia todisteita monesta eri 

lähteestä, mitä kutsutaan triangulaatioksi. Toisaalta tutkijan pitää miettiä myös tietystä 

todisteesta tehtyjen omien tulkintojensa uskottavuutta. Kun tutkimuksen tekemiseen 

osallistuu yhteistyössä monta tutkijaa, voidaan vähentää havaintojen riippuvuutta 

tietystä henkilöstä ja siten lisätä tulkintojen uskottavuutta. (Scapens 1990) Myös 

tulosten uutuusarvoa pidetään hyvän tutkimuksen edellytyksenä. Parhaimmillaan case-
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tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja tulkintoja tietystä tutkimuskohteesta ja 

johtaa siten tutkimusaihetta koskevan ymmärtämyksen lisäämiseen ja uskottavan 

kokonaiskuvan luomiseen. (Lukka & Kasanen 1993) Case-tutkimuksessa pitäisi 

vähintäänkin tunnistaa tärkeimmät tulokset, yhdistää nämä tutkimuksen tavoitteisiin 

sekä selventää, miten tutkimus on onnistunut kehittämään teoriaa. Yhtä tärkeää kuin on 

kertoa, mitä tutkimusaiheesta on jo tutkittu, on kertoa, mitä siitä on vielä tutkimatta. 
(Keating 1995)

3.5 Case-menetelmän heikkouksia ja vahvuuksia

Case-tutkimuksen pääasiallisena heikkoutena on sen kyvyttömyys akateemiseen 

tarkkuuteen ja tilastolliseen yleistämiseen. Toisaalta se kykenee tutkimaan ilmiöitä 

syvällisesti ja kehittämään teorioita, mikä puolustaa sen asemaa tutkimusmuotona. 

Case-tutkimuksen käyttö aiheuttaa kuitenkin muitakin ongelmia, joista yksi on 

tutkimusaiheen rajaamisen vaikeus. Tarkoituksena on tutkia tiettyä ilmiötä 

kokonaisuudessaan, jolloin tutkimusongelma paisuu helposti ilmiöön liittyvien ajan, 

paikan ja yksityiskohtien suhteen. Koska ilmiön kaikkia piirteitä on kuitenkin 

mahdotonta tutkia, pitää aihe pystyä rajaamaan järkevästi. Toiseksi case-tutkimuksessa 

ongelmia aiheutuu myös tutkimuskohteiden luonteen takia. Koska laskentatoimen 

ilmiöitä ei voi ymmärtää ympäristöstä ja ihmisistä erillään, täytyy tutkijan tehdä niistä 

tulkintoja, jotka eivät ole koskaan täysin objektiivisia. Tätä epäkohtaa voidaan lieventää 

monen tutkijan yhteistyöllä. Kolmas ongelma johtuu tutkimusinformaation luonteesta. 
Laskentatoimen case-tutkimuksiin liittyvä tieto on usein luottamuksellista, jolloin sen 

raportoimiseksi saatetaan organisaatiota koskevia tietoja joutua peittelemään, ettei sitä 

tunnistettaisi. Siten tutkimuksen avoimuus saattaa estää asioiden syvällistä tutkimusta ja 
päinvastoin. (Scapens 1990)

Case-tutkimuksen vahvuutena on, että se vahvistaa johdon laskentatoimen tutkimusta 

keskittyessään havaintojen selittämiseen ja teoreettiseen yleistämiseen. Se tuo esille ja 

auttaa ymmärtämään laskentatoimen käytäntöihin liittyviä ongelmia ja tarjoaa niihin
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mahdollisia ratkaisutapoja. Case-tutkimuksen tarkoituksena ei ole ratkaista ongelmia, 

vaan lisätä ymmärtämystä ja laajentaa näkökulmia. (Scapens 1990) Case-tutkimus tutkii 

ilmiöitä niiden tosiasiallisissa ympäristöissä ja luo pohjaa muunlaisille 

tutkimusmuodoille. Lisäksi se tuo usein esiin mielenkiintoisia organisaatioita ja 

käytäntöjä, joiden on täytynyt sopeutua yritysmaailman jatkuvasti muuttuviin 

olosuhteisiin. Case-tutkimus auttaa selvittämään, miten ja miksi tiettyjä laskentatoimen 

käytäntöjä sovelletaan tai ei sovelleta, sekä antaa suuntaa parhaiden menetelmien 

kehittymisestä. (Kaplan 1986)

3.6 Tämän tutkimuksen toteutus

Käsillä oleva tutkimus toteutettiin yhden case-yrityksen tutkimuksena Isku Oy:ssä. 

Vertaileva tutkimus useampaan yritykseen olisi tuonut aiheeseen lisää mielenkiintoa ja 

laajuutta, mutta se olisi todennäköisesti tehnyt tutkimuksesta pinnallisemman. 

Valitsemalla tutkimuskohteeksi vain yksi yritys pyrittiin juuri asioiden syvälliseen 

havainnointiin ja ymmärtämiseen. Case-konsemiyrityksessä tutkimus kohdistettiin 
kolmen tytäryrityksen toimintaan.

Koska tavoitekustannuslaskentaa on tutkittu paljon autoteollisuudessa, oli 

tutkimuskohde tarkoituksenmukaista valita joltain muulta alalta. Isku Oy on 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen case-yritys, sillä se on kotimainen ja tarpeeksi 

suuri yritys. Lisäksi se toimii perinteisellä ja hyvin suomalaisella alalla, koska 

huonekaluteollisuudessa merkittävänä raaka-aineena käytetään puutavaraa. 

Huonekaluala ei kuulu muihin aloihin verrattuna kaikkein innovatiivisimpien joukkoon, 

kuten esim. lääke- tai elektroniikkateollisuus. Tuotekehitys on sillä kuitenkin 

merkittävässä osassa asiakkaiden makutottumusten muuttuessa ja tuotteiden elinkaarten 

lyhentyessä.

Tutkimusmateriaalina käytettiin haastatteluja sekä talouslehdistöstä ja internetistä 

löytyvää muuta materiaalia. Haastatteluja tehtiin parin kuukauden aikana yhteensä
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yhdeksän kappaletta, ja niiden kohteena olevat henkilöt on mainittu liitteessä 1. 
Haastateltuja ihmisiä oli kahdeksan, ja heidät pyrittiin valitsemaan organisaation eri 

tasoilta ja työtehtävistä, jotta case-yrityksen kustannuslaskentaprosessista ja sen 
ongelmista saataisiin monipuolisia näkökulmia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta 

niistä saataisiin mahdollisimman paljon irti ja jotta haastattelutilanteessa tehtyjen 

subjektiivisten tulkintojen hallitsevuutta tietojen analysointivaiheessa voitaisiin 

vähentää. Haastattelut nauhoitettiin haastateltujen luvalla, ja niiden keskimääräinen 

kesto oli n. tunti. Talousalan lehdistä ja internetistä kerättiin lähinnä yritystä ja sen 

toimialaa koskevia taustatietoja. Tutkimuksessa käytetty materiaali on pääosin 
kvalitatiivista.

Kyseinen tutkimus lukeutuu Keatingin (1995) jaottelun mukaan lähinnä teoriaa 

parantelevaan ja havainnollistavaan luokkaan. Scapensin (1990) luokittelusta 

tutkimuksen luonnetta kuvaavat puolestaan parhaiten kuvaileva ja havainnollistava 

tutkimustyyppi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata case-yrityksen 

kustannuslaskentaprosessia ongelmineen ja lisäksi tuotekehitysprosessin kulkua 

havainnollistamalla auttaa ymmärtämään tuotekehitysprosessin sekä siihen olennaisena 

osana kuuluvan kustannuslaskentaprosessin haastavuutta. Pyrkimyksenä on 

havainnollistaa asioita syvällisesti ja siten parannella ja tarkentaa olemassa olevaa 
teoriaa.

Tämän tutkimuksen tuloksia ei case-tutkimusmuodosta johtuen voi yleistää 

tilastollisesti. Sen sijaan niitä voi jokseenkin yleistää teoreettisessa mielessä koskemaan 

muita suomalaisia yrityksiä, jotka ovat mm. organisaatiorakenteeltaan, 

kilpailutilanteeltaan ja tuotekehitykseltään case-yritykseen verrattuna samankaltaisia.
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4. CASE ISKU OY

4.1 Isku Oy konsernina

Isku Oy on Suomen ja Pohjoismaiden suurin huonekalujen valmistaja, joka on toiminut 

markkinoilla jo yli 75 vuoden ajan. Organisaation painopiste on Lahden Mukkulassa, 

jossa se sai aikanaan alkunsa pienestä puusepän verstaasta ja jossa sen pääkonttori ja 

suurin osa tuotantoa ja henkilöstöä nykyäänkin sijaitsevat. Vuonna 2004 konsernin 

liikevaihto oli n. 221 miljoonaa euroa ja se työllisti n. 1810 henkilöä 

(www.talouselama.fi). Henkilöstöstä n. 1500 ihmistä työskentelee Suomessa ja heistä 

yli 1000 Lahden Mukkulankadun tehtaalla ja pääkonttorissa.

Vuoden 2004 ja 2005 vaihteessa Isku Oy:n liiketoiminta-alueet yhtiöitettiin, minkä 

seurauksena syntyi viisi yksikköä: Isku Koti Oy, Isku Interior Oy, Isku Keittiöt Oy (joka 

tosin on ollut oma yhtiönsä jo kauemmin), Isku Teollisuus Oy sekä Isku Invest Oy. 

Näistä Isku Koti Oy suunnittelee, valmistaa ja myy kodin kalusteita ja Isku Interior Oy 

puolestaan julkiskalusteita mm. kouluihin, toimistoihin, kokoustiloihin ja 

palvelutaloihin. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden kiintokalusteisiin on erikoistunut Isku 

Keittiöt Oy ja teollisuuden tuotteisiin ja palveluihin sen sijaan Isku Teollisuus Oy. 

Konsernihallinto emoyhtiössä eli Isku Yhtymä Oy:ssä on kutistettu minimiin, ja siihen 

kuuluu vain muutama ihminen. Yleisestä käytännöstä poiketen hallintopalvelut koko 

konsernille tuottaakin tytäryhtiö Isku Invest Oy. Konserniin kuuluu myös Kiteellä 

lastulevyä valmistava Puhos Board Oy. Isku on vuosien kuluessa levittäytynyt myös 

ulkomaille Itämeren alueella, jossa toiminta keskittyy koti- ja julkokalusteisiin. 

Ulkomailla, Isku Interiorin alaisuudessa toimivia tytäryhtiöitä sijaitsee Ruotsissa, 

Norjassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Isku-konsernin rakennetta on 

havainnollistettu liitteessä 2.

Iskun tavoitteena on suunnitella, valmistaa ja myydä korkealaatuisia, skandinaavisesti 

muotoiltuja ja ympäristöystävällisiä tuotteita (www.isku.fi). Yrityksellä on nykyaikana
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melko harvinaislaatuinen ja haastava toimintaprosessi, sillä se alkaa omalta sahalta, joka 

tuottaa huonekalulevyä, ja jatkuu aina myymäläverkoston kautta asiakkaille asti. 

Monipuolisuutta ja -mutkaisuutta lisää se, että tuotteiden valmistus ei perustu pelkästään 

puun muokkaamiseen, vaan omissa tehtaissa tehdään myös muoviosia ja metallia, 
verhoillaan, käsitellään pintoja sekä työstetään vaahtomuovia (Optio 2004).

Oman leimansa Iskun toiminnalle antaa se, että yritys on tähän päivään asti säilynyt 

perheyrityksenä. Sillä on siis vain muutama omistaja, jotka ovat vahvasti mukana 

jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Pitkästä ja kotimaisesta historiastaan johtuen Iskua 
pidetään melko perinteisenä yrityksenä, ja sen materiaalit ja työvoima tulevat 
nykyäänkin pääasiassa Suomesta.

Iskun tuotteissa työn kustannukset muodostavat suuren osan kokonaiskustannuksista, 

koska huonekalujen valmistaminen vaatii runsaasti ihmis- ja konetyötä. Osittain 

työkustannusten suuruus johtuu myös siitä, että pääosa tuotteista tehdään Suomessa eikä 

halvemman työvoiman maissa. Materiaalivalinnoilla on siis melko vähäinen vaikutus 

kokonaiskustannuksiin. Huonekalujen raaka-aineiden hankkiminen Suomen 

ulkopuolelta ei välttämättä kannata, koska niiden hinnoissa ei ole maiden välillä kovin 

paljon eroja. Lisäksi asiakkaat asettavat nykyään etenkin puutavaralle erityisiä 

laatuvaatimuksia, minkä takia säästöt puuraaka-aineen kustannuksissa voivat pienentää 
tuotteiden menekkiä.

4.2 Tilanne markkinoilla

Isku kuuluu Euroopan huonekaluvalmistajien kärkijoukkoon (www.isku.fi). Sen 

merkittävin kilpailija markkinoilla on Indoor Group, johon kuuluvat Asko ja Sotka ja 

jonka tuotanto sijaitsee pääasiassa ulkomailla. Isku sen sijaan tuottaa edelleen 90 % 

huonekaluistaan Suomessa. Konsernin liikevaihdosta kolmannes tulee kotikalusteista, 
kolmannes j ulkokalusteista ja loput keittiökalusteista ja mekaanisesta 

metsäteollisuudesta. (Optio 2004) Vuonna 1997 Iskun markkinaosuus Suomessa oli
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23,3 prosenttia, ja se pyritään säilyttämään itsenäisenä, vakavaraisena ja pääasiassa 

tulorahoituksella investoivana perheyrityksenä (Talouselämä 1997).

Suomen ja Ruotsin välinen kilpailu huonemarkkinoilla on kovaa. Kotihuonekalujen 

vienti Suomesta Ruotsiin on suurempi kuin sieltä tuonti, kun taas makuuhuone- ja 

konttorikalusteissa tilanne on päinvastainen. Vuonna 2002 Isku lopetti Ruotsissa 

toimisto-ja koulukalusteiden valmistuksen pitkään jatkuneiden tappioiden seurauksena. 

(Talouselämä 2002) Myös kotimaassa tilanne oli hankala ja Isku joutui käymään yt- 

neuvotteluja. Vuonna 2002 konsernin henkilöstön määrä olikin vuoden 1996 jälkeen 

alimmillaan. (Talouselämä 2003) Samaan aikaan myös muilla alan yrityksillä oli 

vaikeuksia (Talouselämä 2002). Vuonna 2004 henkilöstön määrä laski vuoden 2002 

lukua vieläkin alemmas.

Nykyisellään huonekalujen tuonnin kasvu Suomeen näyttää pysähtyneen: Vuonna 2004 

tuonnin arvo oli samalla tasolla viidettä vuotta peräkkäin. Sen sijaan suomalaisten 

huonekalujen myynti on kasvanut jo vuosikymmenen ajan. (Uusi Lahti -kaupunkilehti 

2005) Kasvua on tapahtunut sekä kotimaan myynnin että viennin suhteen (Talouselämä 

2005). Iskun nettotulos on ollut neljänä viimeisenä vuonna tappiollinen. Sen sijaan 

vuonna 2005 yritys odottaa tekevänsä 3,5 miljoonan euron nettotuloksen. (Uusi Lahti - 

kaupunkilehti 2005) Taulukossa 2 on esitetty Isku-konsemin keskeisiä lukuja kolmelta 

viimeiseltä tilikaudelta.
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Tilikausi 2004 2003 2002

Liikevaihto milj. € 220,8 209,6 205,6

Liiketulos milj. € -1,3 -3,1 1,5

Nettotulos milj. € -3,9 -5,8 -1,6

Kokonaistulos milj. € -6,8 -5,8 -1,6

Taseen loppusumma milj. € 172,7 174,6 181,0

Omavaraisuusaste % 41 45 47

Henkilöstö keskimäärin 1807 1864 1846

Taulukko 2: Isku-konserni lukuina (www.talouselama.fi)

4.3 Tutkimuksen rajaus Isku Oy:ssä

Tutkimuksen empiirinen osa keskittyy tutkimaan tuotekehitystoimintaa Isku Koti ja 

Isku Interior Oy:ssä. Koska konsernin hallintopalvelut laskentatoimi mukaan luettuna 

toteutetaan Isku Invest Oy:ssä, kuuluu myös sen toiminta tutkimuksen piiriin. Isku 

Teollisuus Oy valmistaa Isku Kodin ja Interiorin suunnittelemat tuotteet ja siis myös 

myy ne näille. Koska tutkimus tarkastelee tuotekehitystä ja kustannuslaskentaprosessia, 

keskittyy se Koti, Interior ja Invest Oy:n toimintaan Lahden pääkonttorissa. Siten 

tutkimuksen ulkopuolelle jätetään Koti- ja Interior-yhtiöiden myymälät sekä Teollisuus 

Oy:n tehdas, joka sijaitsee pääkonttorin yhteydessä.

Tuotesuunnittelijoilla tai designereillä tarkoitetaan case-osiossa työntekijöitä, jotka 

ideoivat ja hahmottelevat tuotteita tuotekehitysprosessin alkuvaiheissa. Tekniset 

suunnittelijat sen sijaan osallistuvat tuotekehitykseen myöhemmissä ja 

konkreettisemmissa vaiheissa, kun tuotetta kehitellään lähinnä tuotannon kannalta.

Koska vuoden 2004 ja 2005 vaihteessa tapahtuneen yhtiöittämisen jäljet eivät ole 

Iskussa vielä hyvin näkyvissä ja yhtiöiden väliset rajat eivät ole vielä muodostuneet
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selkeiksi, käsitellään asioita jatkossa pelkästään Iskun nimellä. Koti- ja Interior- 

yhtiöiden käytäntöjen eroista mainitaan erikseen.

4.4 Haastateltujen asema ja työnkuva

Nea Vikström on Isku Yhtymän osakas ja hallituksen jäsen. Hän on toiminut Isku Koti 

Oy:n tuotekehitysjohtajana kuuden vuoden ajan vastaten tuotekehitysosastosta, jossa 

hänellä on seitsemän alaista. Vikströmin työ koostuu pääasiallisesti huonekalujen 

suunnittelusta ja sitä kautta Isku Kodin malliston kehittämisestä sekä jonkin verran 

myös sisustuksien tekemisestä. Kokonaisuudessaan hän on työskennellyt yrityksessä 

lähes parikymmentä vuotta monipuolisissa työtehtävissä.

Pekka Kairtamo on ollut Iskun palveluksessa toistakymmentä vuotta. Nykyisin hän 

toimii talousjohtajana Isku Invest Oy:ssä ja vastaa siten konsernin tieto- ja 

taloushallinnosta. Alaisinaan hänellä on talouspuolella parisenkymmentä työntekijää, 

jotka hoitavat mm. kirjanpitoa ja tuotelaskentaa.

Hannele Humaloja-Virtanen toimii Isku Koti Oy:n toimitusjohtajana vastaten 

kotipuolen toiminnoista tuotannosta jälleenmyyntiin. Talossa hän työskentelee toista 

vuotta. Vuoden 2004 ja 2005 vaihteessa tapahtunutta yhtiöittämistä ennen hän toimi 

Isku Kodin toimialajohtajana.

Timo Ruuskanen on työskennellyt Iskussa yhteensä n. 16 vuotta ja toimii nykyisin Isku 

Invest Oy:n tuotelaskentapäällikkönä. Käytännössä hän vastaa konserniin kuuluvien 

yritysten tuotekustannuslaskennasta.

Ari Suikki toimii Isku Interior Oy:n tuotepäällikkönä asiakas-, tuotanto- ja 

myyntirajapintojen keskellä, mutta suoranaisia alaisia hänellä ei ole. Hänen työnsä 

koostuu markkinointimateriaalin tekemisestä, työntekijöiden kouluttamisesta, 

aiihankintaneuvotteluj en käymisestä sekä tuotekehityksestä. Tuotekehitykseen liittyen
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Suikki osallistuu projektiryhmiin, joihin voi hankkeen koosta riippuen kuulua 

tuotesuunnittelijoita, muita tuotepäälliköltä ja tuotekehitysjohtaja. Iskussa hän on tehnyt 

töitä n. 16 vuotta.

Tapani Laukkanen on työskennellyt n. 18 vuotta Iskun tuotekehityksen parissa, jonne 

hänet aikanaan palkattiin assistentiksi. Nykyään hän toimii tuotesuunnittelijana Isku 

Koti Oy:ssä tehden yhteistyötä mm. markkinointi-ja valmistusosastojen kanssa.

Tapio Anttila toimii Isku Interior Oy:n tuotesuunnittelijana. Hänen päätyönsä on 

huonekalujen suunnittelu, mutta työtehtäviin lukeutuu entistä enemmän myös mm. 

markkinointiasioita, lehdistö- ja esiintymistilaisuuksia sekä messuille ja näyttelyihin 

osallistumista. Iskussa hän on työskennellyt n. kahdeksan vuotta.

Hannu Tapani Olkkonen on työskennellyt Iskussa tuotantoon ja teknisiin asioihin 

liittyvissä työtehtävissä n. kahdeksan vuotta. Isku Interior Oy:n teknisenä 

suunnittelijana tuotekehitysinsinöörin nimikkeellä hän on toiminut runsaan vuoden 

verran, ja hänen työhönsä kuuluu tuotteiden tekninen suunnittelu, uusien 

komponenttitoimittajien etsiminen sekä muita tuotekehitysprosessiin liittyviä asioita.

4.5 Tuotesuunnitteluympäristö

4.5.1 Yrityskulttuuri

Isku Oy:n henkilöstö on yleisesti ottaen todella pitkäaikaista. Keski-ikä yrityksessä on 

n. 48 vuotta, ja pisimmät työsuhteet yltävät moneen - jopa viiteen - kymmeneen 

vuoteen. Tästä johtuen työntekijöillä voidaan sanoa olevan kokemuksen kautta syntynyt 

pitkä ammattitaitoja myös korkea työmoraali. Tuotekehitysjohtaja Nea Vikström näkee 
pitkät työsuhteet arvokkaana asiana, koska ne osoittavat ihmisten sitoutumisesta 

työhönsä ja työpaikkaansa, ja näistä syntyy eräänlainen "iskulaisuuden" henki. 

Talousjohtaja Pekka Kairtamon mukaan korkea työmoraali osoittautuu toisaalta joskus
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myös positiiviseksi rasitteeksi, kun asiat pyritään tekemään liian tarkkaan ja 

täydellisesti, vaikka ne pitäisi tehdä samaan aikaan tehokkaasti ja nopeasti. Toisaalta 

hän näkee asioiden hoituvan mieluummin kunnolla ja vähän hitaammin kuin 

huolimattomasti ja täsmälleen aikataulussa.

Vaikka pitkistä työsuhteista on etua, voi korkea ikärakenne tuottaa vakavia ongelmia 

suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Tuotesuunnittelija Tapani Laukkasen mukaan 

90-luvun laman aikana tehtiin virhe, kun ei rekrytoitu tarpeeksi uutta työvoimaa, minkä 

seurauksena yrityksestä puuttuvat nyt lähes kokonaan 30-40-vuotiaat työntekijät. Tämä 

vaikuttaa Nea Vikströmin mukaan myös tuotemallistoon, kun siihen ei aina ole 

löydettävissä tarpeeksi nuorekkaita ideoita. Ongelmaa on kuitenkin alettu korjata 

rekrytoimalla taloon viime aikoina paljon nuoria ihmisiä.

Pitkät perinteet omaava Isku on tunnettu brändi, joten tunnettuuden kanssa ei Suomessa 

ole ongelmia. Toisaalta ihmiset eivät kuitenkaan usein tiedä yrityksestä asioita pintaa 

syvemmältä. Isku on Lahden mittakaavassa iso yritys ja merkittävä työllistäjä, mitä 

Pekka Kairtamo pitää henkilöstön keskuudessa joskus hämäävänä tekijänä. Hänen 

mukaansa työntekijöiden pitäisikin joskus olla nöyrempiä sekä Suomen tasolla että 

kansainvälisesti.

4.5.2 Hierarkiat ja työilmapiiri

Muutama vuosi sitten Isku kävi läpi yrityskulttuurimuutoksen, kun sen pääkonttoria 

uusittiin ja siellä toteutettiin avokonttoriajattelu. Entisten suljettujen työhuoneiden tilalle 

rakennettiin lasikonttoreita ja -toimistoja, joiden avulla lisättiin avoimuutta. Hallituksen 

puheenjohtajia ja konsemijohtajia lukuun ottamatta muut johtajat istuvat nykyään 

muiden työntekijöiden joukossa, mikä auttaa madaltamaan hierarkioita. Uudistus on 

toiminut alun perin saamastaan vastustuksesta huolimatta hyvin ja vaikuttanut ihmisten 

asenteisiin positiivisesti. Sisäistä tiedotusta on sittemmin lisätty ja asioista puhutaan
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entistä avoimemmin. Hierarkioita on myös yhtiöittämisen kautta purettu, mutta toisaalta 

tuotesuunnittelija Tapani Laukkanen näkee organisaation edelleen aika hierarkkisena.

Vuoden 2004 elokuussa Iskussa tehtiin henkilöstötutkimus, jonka mukaan yritykseen 

sitoutuminen on erittäin positiivista. Työntekijät näyttävät arvostavan työkavereitaan, 

mikä taas ilmenee rehellisyytenä, ahkeruutena ja hyvänä työpanoksena. Tapani 

Laukkasen mukaan ilmapiiri kuitenkin "on aika vaihteleva, vaihtelee varmaan aika 

paljon osastoittain. Jotkut johtajat pystyy luomaan henkeä, jotkut ei, suunnittelu
osastolla kohtuullinen henki".

Myös tuotesuunnittelija Tapio Anttilalla on kriittistä sanottavaa yrityskulttuurista ja 
ilmapiiristä:

"Kyllä se nyt varmaan sellanen keskimääränen on, mutta ei niinku yhtään 
yläpuolella kyllä. Siellä aika sellanen tiukka, valvova yrityskulttuuri on, vähän 
ehkä vanhanaikanen. Johtamistyyli on vähän vanhanaikasta, ei silleen niinku 
yksilökeskeistä, vaan..., eikä niin yksilöiden hyviä puolia korostavaa, vaan kaikki 
samaan muottiin". Lisäksi hän jatkaa ilmapiiristä tuotesuunnitteluosastolla: "No ei 
sielläkään kyllä semmonen mikään niinku yhteishenki mun mielestä kovin hyvä oo.
Siel on niin vanhoja työntekijöitä, että se sieltä pitkältä ajalta juontaa juurensa.
Siel on niin kova työtahti, et ei voi sanoo et siel on ihan hyvä ilmapiiri".

Tuotepäällikkö Ari Suikin mukaan kireä työilmapiiri johtuu lähinnä tuotteille asetetuista 

tiukoista tavoitteista, joita tulee sekä kustannusten että aikataulun suhteen ja jotka 
välillä ovat liian ylioptimistisia.

4.5.3 Motivointi, palkitseminen ja kannustaminen

Iskussa tuotesuunnittelijoiden rahallinen palkitseminen perustuu normaaliin 

kuukausipalkkaan, jolloin työstä tulee palkkio, vaikka olisi tehty huonokin tuote. 

Käytössä ei ole provisiojärjestelmää, ja ylimääräinen palkitseminen riippuu aika pitkälti
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yksittäisistä yhtiöistä. Jos yhtiö onnistuu tekemään hyviä tuotteita ja saa sitä kautta 

katetta, on sille luvassa bonuspalkkioita.

Tuotekehitysjohtaja Vikström sanoo, että Koti Oy:ssä on suunnittelijoita viime aikoina 

alettu palkita aikaisempaa enemmän. Onnistuneesta tuotteesta voi tällöin olla 

kannustimena esim. joko rahallinen palkinto tai virkistymiseen liittyvä asia. 

Tarkoituksena ei ole myöntää maita mullistavia kannustimia, vaan saada suunnittelija 

tuntemaan onnistuneensa projektissa. Koska tuotesuunnittelu on pitkälti 

tiimityöskentelyä, pyritään kunniaa jakamaan muillekin kuin vain designerille, jonka 

nimi mainitaan hänen suunnittelemansa tuotteen kohdalla tuotekuvastossa ja joka siis 

näkyy asiakkaalle eniten. Talon sisäisessä henkilöstölehdessä ja joskus ulkoisissakin 

lehdissä jaetaan siksi kiitosta myös teknisille suunnittelijoille ja muille projektissa 

mukana olleille henkilöille. Tärkeää on, että ainakin oma henkilöstö tietäisi, keistä 

henkilöistä kunkin tuotteen suunnittelutiimi on koostunut. Vikström kokee kuitenkin 

parhaana palkintona motivoitumisen kannalta sen, että onnistuneesti suunnitellut 
tuotteet ovat vielä myyntitilastojenkin mukaan onnistuneita eli että ne ovat myyneet 

hyvin.

Interiorin puolella designereiden töitä on enenevissä määrin alettu lähettää julkisiin, 

kansainvälisiin kilpailuihin, joissa ne ovat menestyneet melko hyvin ja saaneet 

näkyvyyttä myös lehdissä. Näin tuotesuunnittelijat saavat talon ulkopuolista kunniaa ja 

tunnettuutta, jolloin he eivät tuotepäällikkö Ari Suikin mukaan tunne itseään "vain 

yhden ison tuotantoyksikön leipäarkkitehdiksi". Hänen mielestään bonuspalkkioilla ei 

ole merkitystä tuotesuunnittelijoiden kannustamiseen, koska ne eivät ole niin suuria ja 

niihin pystyy itse vaikuttamaan suhteellisen huonosti. Palkkioiden sijasta motivaatio 

syntyy kunnianhimosta tehdä työ hyvin.

Tuotesuunnittelija Anttila kertoo Interiorin rahallisesta palkitsemisesta: "Meil oli 

aikasemmin sellanen bonusjärjestelmä, joka meni pieleen. Vaihdettiin sellaseen 

yleiseen, siin on kyllä hoidettu tosi hyvin se, ettei vahingossakaan tuu niinku bonusta,
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vaik menis miten hyvin." Kansainvälisissä kilpailuissa Anttila on pärjännyt parin 

viimeisen vuoden aikana hyvin ja sanoo kannustusta ja mainintoja tulleen talon 

ulkopuolelta sitä kautta. Menestyminen kilpailuissa on auttanut myös yritystä 

huomaamaan tuotesuunnittelij oidensa arvon, mutta "seilasta vähän kateellisuutta on, et 

jos joku nousee, ni sitä ei pidetä hyvänä asiana, vaikka se on tietenki firmalle tosi hyvä, 

mut se on sellanen kulttuuri tää, et ei saa niinku näkyä liikaa, et siitä on tullu vähän 

sanomista". Siitä on yrityksessä kuitenkin pidetty kiinni, että designerin nimi näkyy 
tuotekuvastossa kunkin tuotteen kohdalla.

4.5.4 Tuotekehityksen merkitys

Iskussa tuotekehitys on merkittävä osa liiketoimintaa. Oma tuotesuunnittelu ja tuotanto 

mahdollistavat sen, että yritys pystyy valmistamaan sellaisia tuotteita, joita kilpailijoilla 

ei ole. Tuotantolaitos työllistää lähes 1000 ihmistä, mistä johtuen lähtökohtana 

tuotesuunnittelussa on valmistaa tuote kannattavasti ja laadukkaasti itse. Joissain 

tuotteissa tosin suurin osuus tuotteessa tarvittavista osista ja materiaaleista joudutaan 

hankkimaan talon ulkopuolelta. Julkiskalusteiden ergonomia-ja designvaatimukset ovat 

kotikalusteisiin verrattuna moninkertaisia, minkä takia niiden tuotekehitys vaatii 

suurempaa panostusta (Optio 2004). Iskun omistajat ovat tuotekehityksestä erityisen 

kiinnostuneita, ja mallistoonottopalavereihin osallistuu myös ylin johto. 

Tuotesuunnittelu on siis erittäin ylhäältä johdettua, mikä saattaa talousjohtaja 
Kairtamon mukaan tehdä sen hieman jäykäksi. Suurin osa tuotekehityksestä on Iskussa 

aivan uusien tuotteiden luomista. Tuotekehitysjohtaja Vikström sanoo vanhojen 

tuotteiden kehittämisen olevan melko vaikeata, koska materiaalit ja koneet kehittyvät 

koko ajan, minkä takia olemassa oleva tuote joudutaan usein suunnittelemaan kokonaan 
uusiksi.

Nea Vikströmin mukaan myös suunnittelijat suhtautuvat tuotekehitykseen vakavuudella 

suunnitellen kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita, koska he eivät halua asettaa tuotteitaan 

reklamaatioiden kohteeksi. Iskussa tuotesuunnittelijat ovat työnsä myötä oppineet
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tuntemaan mm. tuotannosta suunnittelulle aiheutuvat rajoitukset, mikä toisaalta luo 

suunnittelulle haasteita. Tuotepäällikkö Ari Suikki sanookin, että suunnittelijoiden työ 

olisi helpompaa ja vapaampaa, jos he eivät tuntisi organisaatiota ja sen teknisiä 

mahdollisuuksia. Iskussa lähdetään kuitenkin siitä, että tuotteet soveltuvat 

valmistettaviksi omassa tuotantoyksikössä tehokkaasti, minkä takia ulkopuolisia 
suunnittelijoita käytetään hyvin vähän. Tuotesuunnittelija Tapani Laukkasen mukaan 

freelancereiden kanssa pitää koko ajan yhdessä miettiä, mitä on mahdollista valmistaa, 

ja "koko juttu pitää melkeen käydä alusta loppuun läpi", mikä taas kuluttaa vähäisiä 

resursseja. Myös Vikström kokee freelancereiden keskittyvän liikaa piirustuksiin ja 

suunnitelmiin, mistä johtuen lopputuloksena syntyvällä tuotteella on usein vain vähän 

tekemistä todellisen ja teollisen huonekalun kanssa. Pääosin Isku Kodilla ja Interiorilla 

on omat tuotesuunnittelijansa, mutta joskus yritysten välillä tapahtuu keskinäistä 

suunnittelijoiden vaihtoa.

4.5.5 Tuotesuunnitteluohjelma, rajoitteet ja autonomia

Iskussa tuotesuunnittelu lähtee liikkeelle hyvin pitkälti asiakkaan tarpeesta ja viime 

aikoina asiakastutkimusta on alettu tehdä aikaisempaa enemmän. Suunnittelua ei tehdä 

designin ehdoilla, vaan huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että tuotteet ovat 

toiminnallisesti, ergonomisesti ja käytettävyydeltään hyviä tuotteita, ja ulkonäkö tulee 

näiden ominaisuuksien rinnalla. Yrityksessä lähtökohtana onkin tehdä teollista 

muotoilua, jotta tuotteita pystytään valmistamaan sarjatuotantona. Talousjohtaja Pekka 

Kairtamo näkee haasteena olevan yhdistää luovien tuotesuunnittelijoiden työ järkevään 

bisnesmäiseen toimintaan, mutta hän sanoo tämän olevan Iskussa kuitenkin suhteellisen 

hyvin hallinnassa.

Isku Koti Oy:n johtamiskulttuuri tuotesuunnittelun suhteen on muuttunut huomattavan 

paljon sen jälkeen, kun yrityksen toimitusjohtaja (vuoden 2004 loppuun asti 

toimialajohtaja) vaihtui vajaa pari vuotta sitten. Ennen tuotesuunnittelijat olivat 

suunnittelussa melko omillaan ja heille ei suoraan sanottu, millainen malliston pitäisi
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olla ja mitä siihen pitäisi suunnitella. Sen sijaan nykyään käytössä on valikoimakartta, 

josta käy ilmi se tuotevalikoima, joka yrityksellä halutaan olevan. Kartta määrää 

tuotesuunnittelu-ohjelman perustan eli sen, mitä ja kuinka paljon pitää kehittää. Siinä 

tuotteet jakaantuvat eri luokkiin mm. kohderyhmän, käyttötarkoituksen, tyylin, 

hintatason, kustannusrakenteen sekä oletetun volyymin mukaan, jolloin tuotteen sijainti 

kartalla määrittää sen suunnittelussa huomioonotettavat pääpiirteet. 

Asiakastutkimukseen perustuvat, tuotekehitystä koskevat suunnitelmat tehdään 
yrityksessä kerrallaan vuodeksi eteenpäin.

Tuotekehitysjohtaja Vikström kertoo kokevansa joskus turhautumista, kun tuntuu, ettei 

"ole varaa revitellä", vaikka tuotesuunnittelussa tarkoituksena on tehdä uudenlaisia ja - 
näköisiä tuotteita. Hänen mielestään lopputulos ei ole hyvä, jos suunnittelijoita 

ohjeistetaan liikaa ja jos suunnittelussa nojataan liikaa asiakastutkimukseen, koska 

tällöin suunnittelijoiden luovuus kärsii ja he toimivat ikään kuin robottiasemassa.

Tuotesuunnittelija Tapani Laukkanen kokee ottavansa tuotteiden suunnittelussa vahvasti 

huomioon niiden kaupallisuuden ja pitävänsä jalat maassa:
"Mä haen sellasia tuotteita, jotka tehdään täällä ja joita myydään, ne on sellasia 

tuotteita, jotka palvelee asiakkaan tarpeita ja asiakkaat haluaa ostaa ne meiltä 

siihen kovaan hintaan, mikä me joudutaan niisi pyytämään. Mul on aina se 

mielessä. ... En oo itteeni pitäny koskaan taitelijana, se ei oo mun juttu. Mua ei oo 

palkattu sen takia, et mä tekisin täällä jotain ittelleni." Hän kuitenkin kritisoi 

valikoimakartan valtaa tuotesuunnittelussa: "Sit ku mä teen jonku hyvän jutun, ni ne 

on, et ei se sovi tähän meijän valikoimakarttaan, ku siellä on jo kolme tuotetta, et 

tää on menny niinku tällaseks, et mun pitäs suunnitella nyt heijän Valkosiin 

aukkoihin, et eihän tää tälleen käy. "

Laukkasen mielestä suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen. 

Hän sanoo suunnittelemisen olevan helppoa, jos jollain on tuotteesta hyvä idea ja sille 

on tarkkaan määritelty tarve, tyyli, hinta ja kohderyhmä. Hän kuitenkin näkee
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valikoimakartan palvelevan huonosti tätä tarkoitusta, koska asiakkaan tarpeet eivät tule 

siinä tarpeeksi esiin:
"Mut jos hän tuo mulle aukon, valkean aukon, et nyt pitäs sinne saada kaks 

kappaletta sohvia tonne, tohon lokeroon, todennäköisyys on, ettei hän tuu sitä ikinä 

saamaan. Taikka sit mun pitää itte tehdä se työ niinku hakea se kohderyhmä ja 

hakea se, koska yleensä pitää aina olla joku käsitys siitä, et kenelle sä sen teet ja 

kelle tää on niinku tarkotettu tää tuote ja minkälainen ihminen sen voi ostaa, siis 

joku pitää olla, et kelle sä sen teet. "

Tuotepäällikkö Suikki kertoo tuotekehityksen Isku Interiorin puolella perustuvan melko 

tarkkaan ja pitkäaikaiseen suunnitelmaan:
"Ensiksi on nää meijän isot sarjat, jotka katotaan ihan liikevaihdosta, työpöydät ja 

työpiste, perusoppilaskalusteet, tuolit, laatikostot, säilyttämiset, seinäkkeet, ja sen 

jälkeen ruvetaan kattomaan sitä muuta kivaa, mitä on siinä ympärillä. Että nää 

päähampaat pitää olla kunnossa, ja niissä on olemassa vois sanoo melkeen 

viisvuotissuunnitelma ja ne luo sitten sen perusmatriisin, ja sitten kun ruvetaan 

laittamaan uutta työpöytäjärjestelmää uusiksi, niin se saattaa sitoa kaikki 

arkkitehdit. "

Toisaalta suunnitelmat voivat muuttua nopeastikin, jos markkinoilla tapahtuu jotain 

odottamatonta tai jos kilpailijat keksivät mullistavia tuotteita. Tuotesuunnittelijoiden 

ajankäyttö onkin melko ohjattua,
"et hän ei voi tulla tuolta aamulla sisään ja että nyt must tuntuu et mä piirrän cd- 

levytelineen, ei niin, vaan... Tai tietysti, jos se oikein briliantti ajatus, niin kyllähän 

se kannattaa piirtää ja laittaa paperille".

Suikin mukaan tuotesuunnittelijat eivät ole kauhean innostuneita yhteistyöstä 

keskuudessaan, vaan enemminkin he haluaisivat tehdä tuotteita tai tuotesarjoja alusta 

loppuun itse. Suikki kuitenkin näkee yhteistyön ja sitä kautta voimavarojen 

yhdistämisen hyvänä asiana, jotta yksittäisen suunnittelijan vastuulla ei ole liian suurta 

taakkaa. Lisäksi hän haluaisi kilpailuttaa tuotesuunnittelijoiden ehdotuksia, jotta
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mallistosta ei tulisi yksipuolinen, koska tuotesuunnittelijat saattavat elää kukin tiettyä 

tyylikautta, mikä näkyy töissä ja alkaa pidemmän päälle toistaa itseään.

Tuotesuunnittelija Tapio Anttila sen sijaan sanoo, että tuotesuunnittelijat voivat 

hyvinkin vapaasti suunnitella tuotteita ja että ohjausta on aika vähän.
"Vähän ristiriitanen se malli tällä hetkellä, johto on vähän niinku huonoa, et ei 

käytännössä ei niinku johdeta ollenkaan. Sellasii linjoja on vähän, et muotoilijat 

sitten ite ehdottelee sitä sun tätä, mut se on vähän huonoa ku se taktiikka, koska, 

koska se johtaa siihen, et sit aina katotaan valmista ja sit ruvetaan miettimään, et 

tarvitaankohan me sittekään tämmösiä ollenkaan. Ei oo niinku hyvä tietenkään, 

koska se pitäis etukäteen pystyy kattoon semmosii isompia linjoja, et aika 

semmoset... Nää on tietysti mun mielipiteet, et joku voi olla toista mieltä, mut 

vähän huonosti niinku etukäteen mietitään eikä tehä pitkiä linjauksia. "

4.6 Tuotekehitysprosessi

Sekä Isku Kodin että Interiorin tuotemallistot ovat laajoja, ja ne kasvavat jatkuvasti. 

Huonekalujen elinkaaret lyhenevät koko ajan, ja siksi uusia tuotteita pitäisi kehittää 

nopeasti. T uotekehity sresurssit ovat kuitenkin melko vähäiset: Isku Kodissa 

työskentelee kaksi tuotesuunnittelijaa ja viisi teknistä suunnittelijaa, kun taas Isku 

Interior työllistää kolme tuotesuunnittelijaa ja kuusi teknistä suunnittelijaa. 

Tuotesuunnittelija Tapio Anttilan mukaan tuotekehitykseen ei yrityksessä "niin 

kauheesti satsata", mikä sitten näkyy tehdyssä työssä. Hän sanoo myös huonekalujen 

suunnittelemisen ja uuden ja erilaisen luomisen olevan yllättävän vaikeaa, koska esim. 

tuolilla on aina tietty perusmalli ja siltä vaadittavat perusominaisuudet.

4.6.1 Ideasta tuotteeksi

Tuotekehitys etenee Isku Koti ja Interior Oy:llä melko samanlaisen kaavan mukaan. 

Prosessia on havainnollistettu liitteessä 3, ja siihen kuuluu olennaisena osana
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tuotekustannuslaskenta. Prosessin alkupäässä tuotesuunnittelijat kehittelevät ideoitaan ja 

ajatuksiaan perustuen asiakkaiden tarpeisiin ja omiin visioihinsa. Heidän pitää 

tuotekehitysjohtaja Nea Vikströmin mukaan nähdä maailmaa monia vuosia eteenpäin 

eikä pelkästään katsoa, mitä markkinoilla tapahtuu, koska silloin jäädään kilpailussa 

jälkeen. Myös Tuotesuunnittelija Tapani Laukkasen mielestä suunnittelu pohjautuu 

asiakkaiden tarpeisiin ja niiden muuttumiseen: "se pitää aistia ja olla sellanen nenä". 

Tuotteen alkaessa hahmottua siitä tehdään alustavat suunnitelmat ja sitä varten kootaan 

lähtötiedot, joissa arvioidaan mm. sitä, miten tuote tulee sijoittumaan markkinoilla sekä 

minkälaiseksi sen hinta, kate ja valmistuskustannukset tulevat muodostumaan. 

Lähtötiedot määräytyvät siis pitkälti markkinoihin perustuen, mutta etenkin 

julkokalusteiden kohdalla niihin liittyy erilaisia viranomaismääräyksiä koskien 

tuotteiden kestävyyttä ja paloturvallisuutta. Tuotekehityksen edetessä tuotteesta tehtäviä 

päätöksiä tulee aina verrata sen lähtötietoihin.

Vähitellen tuotteesta tehdään proto eli luonnoksia tarkemmat piirustukset, jolloin se 

kuvaa jo mahdollisimman hyvin teollisesti valmistettavissa olevaa todellista tuotetta. 

Asteittain tuotetta yksilöidään niin pitkälle, että sille voidaan laskea karkeat 

ennakkokustannukset. Kaksi tuotelaskijaa toteuttaa karkeaa ennakkolaskentaa 

keskitetysti Isku Invest Oy:ssä, missä siis sen kaikkien sisaryritysten tuotteiden 
kustannukset lasketaan. Laskelmia varten tarvittavat tiedot ovat melko yksityiskohtaiset 

ja lähtökohtana on tuotteen valmistaminen itse ilman konsernin ulkopuolista apua. 

Tuotteen kustannusten laskenta tapahtuu virallisesti Isku Invest Oy:ssä, mutta tätä ennen 

tuotesuunnittelijat ovat jo itse miettineet kustannuksia ja keränneet niistä tietoja esim. 

pyytämällä komponenttien toimittajilta tarjouksia tuotteiden eri osista. Tuotelaskijan 

roolina onkin lähinnä koota eri lähteistä tulevat tiedot ja hankkia laskelmia varten 

puuttuvat kustannustiedot.

Karkean ennakon lisäksi tuotteelle lasketaan katteet ja laskennallinen hinta, ja näihin 

kaikkiin ja protoon perustuen päätetään, hyväksytäänkö se mallistoon vai ei. Jos tuote 

pääsee mallistoon, se saa tuotenumeron ja -nimen ja tällöin alkaa tuotesuunnittelijan
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osuus tuotekehitysprosessissa vähitellen vähentyä ja sen sijaan teknisen suunnittelijan 

vastuu kasvaa. Teknistä suunnittelua saattaa prosessin alkuvaiheissa esiintyä jo jonkin 

verran varsinkin siinä tapauksessa, että tuote sisältää uusia tai vaikeita rakenteita ja 
materiaaleja. Tällöin ollaan yhteydessä tuotantoon ja pyritään yhteistyöllä saamaan 

ennakkolaskentahinta mahdollisimman tarkaksi.

Pääosin tekniset suunnittelijat tulevat prosessiin mukaan kuitenkin mallistoonotto- 

päätöksen jälkeen, jolloin he miettivät tuotteelle erilaisia komponentteja, raaka-aineita 

ja valmistusmenetelmiä. He tekevät tuotteesta erilaisia fyysisiä malleja sekä reseptin, 

jossa määritellään tuotteelle helat, sarjakoot, pakkaukset ja valmistusohjeet. Resepti 

kuvaa siis aine aineelta ja työvaihe työvaiheelta, miten tuotetta on tarkoitus valmistaa. 

Tässä vaiheessa tuotesuunnittelija osallistuu tuotekehitykseen lähinnä keskustellen ja eri 

valmistustapoja kyseenalaistaen. Kun tuotteelle on tehty resepti, se alkaa olla jo 

tuotantovalmis ja sen kaikki yksityiskohdat käydään mm. tuotannon ja logistiikan 

kanssa läpi. Tämän jälkeen tuotteelle lasketaan tarkistettu ennakkoja sille voidaan tehdä 

erilaisia testejä. Suurimmat huonekalut testataan ulkopuolisella taholla, mutta 

pienempiä tuotteita varten Iskulla on oma testilaboratorio. Seuraavaksi tuote tulee 

tarkistusvaiheeseen, jonka läpäistyään se lähtee ulos markkinoille. Kun tuotetta on 

valmistettu jonkin aikaa, tehdään siitä jälkilaskentaa, jolloin sen kannattavuudesta 
saadaan entistä tarkempaa tietoa.

Tuotesuunnitteluprosessin voi kuvitella etenevän ikään kuin janassa, joskaan se ei 

läheskään aina ole suoraviivainen. Varsinkin prosessin alkupäässä mukana on monia 

ideoita, joista vain jotkut jatkavat matkaansa ja loput karsiutuvat pois. Jos tuotteeseen 

karkean ennakon laskemisen jälkeen tulee muutoksia, joutuu se palaamaan janalla 

taaksepäin, jolloin sille lasketaan uudet ennakkokustannukset. Useissa 

tuotekehitysvaiheissa valittavana on monia eri vaihtoehtoja, ja jos myöhemmissä 

vaiheissa huomataan, että on valittu väärä polku, joudutaan aina palaamaan taaksepäin. 

Joskus käy myös niin, että tuote ei tarkistusvaiheessa vielä olekaan valmis markkinoille, 
jolloin sille annetaan muutama kuukausi lisäaikaa, jona aikana sitä kehitellään lisää.
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Kovin usein prosessissa ei alkuvaiheiden jälkeen tapahdu varsinaisia hylkäämisiä, vaan 

ennemminkin tuote palaa janalla taaksepäin, minkä jälkeen sitä kehitellään jollain 

toisella tavalla. Joskus tuotekehityksen rinnalla voi parhaassa tapauksessa syntyä 

kokonaan toinenkin uusi tuote, kun yhden tuotteen kehitteleminen luo ideoita muille 

tuotteille.

Luonnollisesti sitä parempi on, mitä aikaisemmin huomataan väärät valinnat ja voidaan 

tehdä korjaavat toimenpiteet. Jos tuotteeseen sen sijaan joudutaan prosessin loppupäässä 

tekemään korjauksia, osoittautuu se kalliiksi sekä kustannuksiltaan että 

ajankäytöllisesti. Prosessiin kuluva aika riippuu tietenkin paljon tuotteesta ja kunkin 

hetkisestä tuotantotilanteesta, mutta keskimäärin aikaa suunnittelun aloittamisesta 

lopullisen tuotteen valmistumiseen kuluu n. vuosi. Vähimmillään tuotteen saaminen 

protovaiheeseen kestää yleensä kuukauden; pisimmillään siihen voi kuitenkin mennä 
jopa vuosi. Protovaiheen jälkeen prosessissa on kehitysvaiheiden lisäksi myös paljon 

paikallaanolovaiheita, kun odotellaan esim. ennakon laskemista, testituloksia ja tuotteen 

varsinaista valmistusta, joka kestää muutaman kuukauden. Tuotekehityksessä 

huomioidaan aina tuotteen elinkaari: Jos se on lyhyt, eli tuote poistuu markkinoilta 

melko nopeasti, ei sen kehittämiseen kannata uhrata resursseja mielin määrin, ja 

päinvastoin.

4.6.2 Yhteistyö ja kommunikointi

Tuotekehitysprosessin alkuvaiheissa tuotesuunnittelijat tekevät Iskussa etenkin 

kotipuolella paljon yhteistyötä markkinoinnin kanssa, jolloin saadaan käsitys 

asiakkaiden tarpeista. Tämän jälkeen tuotesuunnittelijat kehittelevät ideoitaan ja alkavat 

vähitellen työskennellä tuotekehitysprojektin eteen teknisten suunnittelijoiden kanssa. 

Myös laskentaihmisten kanssa voidaan keskustella ja pitää palavereja jo ennen 

ennakkolaskentavaihetta. Tuotelaskennan ja -suunnittelun yhteistyötä on prosessissa 

lisätty ja sitä pyritään koko ajan kehittämään. Tuotekehitysprosessin edetessä
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tuotesuunnittelijoiden rooli vähenee ja kuvaan astuvat vähitellen mukaan tuotannon 
ihmiset, jotka tekevät töitä yhdessä teknisten suunnittelijoiden kanssa.

Kommunikointia on tuotekehitysprosessissa mukana olevien eri osapuolten välillä 

viime aikoina lisätty. Erilaisten kokousten ja neuvotteluiden määrä riippuu hankkeiden 

koosta ja tärkeydestä. Tuotesuunnittelija Laukkanen sanoo laskentaihmisten tarjoavan 

apua kustannustietojen saannissa, jos hän sitä kaipaa. Toisaalta kun prosessissa tapahtuu 

monia uusia asioita ja on paljon erilaisia vaiheita, on tiedonkulussa aina parantamisen 

varaa. Tuotesuunnittelija Anttilan mukaan tieto on organisaatiossa melko hajallaan, 

mutta sitä kyllä saa, "jos sitä lähtee väkisin kaivaan". Tapani Laukkanen toivoo, että 

yrityksessä nähtäisiin paremmin tuotekehitykseen liittyvä kokonaisuus ja että tiimityötä 
lisättäisiin entisestään.

4.6.3 Tuoteosien yhtenäisyys

Iskussa tuotteiden valmistuksessa kiinnitetään huomiota tuoteosien yhtenäisyyteen ja 

vuosien myötä niitä on pyritty yhtenäistämään yhä enemmän. Yhtenäisyys ilmenee 

parhaiten levymäisissä tuotteissa kuten säilytinjärjestelmissä ja pöydissä, joissa osat 

ovat tietynlevyisiä ja -korkuisia ja niitä voidaan käyttää eri tuotteiden kesken ristiin. 

Näin toimimalla pyritään mm. minimoimaan keskeneräistä tuotantoa ja varaston arvoa 

sekä nopeuttamaan valmistusprosesseja. Tuoteosien yhtenäisyyttä hyödynnetään myös 

sisaryritysten kesken, kun jokin tuotteen ulkopuoliselta taholta ostettava osa on käytössä 

sekä Isku Kodilla, Interiorilla että Keittiöillä. Tällöin yhtiöt neuvottelevat yhdessä 

komponenttitoimittajien kanssa ja lisäävät siten ostovoimaansa.

Tuoteosien yhtenäisyydestä on hyötyä tuotannon lisäksi myös kustannuslaskennan 

kannalta, kun yhdessä tuotteessa tietylle osalle laskettuja kustannuksia voi hyödyntää 

sellaisenaan laskettaessa kustannuksia jollekin toiselle tuotteelle, joka sisältää tämän 

saman osan. Tuotelaskentapäällikkö Ruuskasen mielestä osien yhtenäisyyttä voi 

hyödyntää joskus myös silloin, kun osan mitat muuttuvat, jolloin vanhan osan
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laskentakaavaa voi muokata muuttuneiden tietojen osalta. Hänen mukaansa osien 

yhtenäisyys johtuu pitkälti siitä, että tuotteet tehdään melko samoilla koneilla. 

Tuotekehitysinsinööri Hannu Tapani Olkkonen sanoo tuoteosien yhtenäisyyden olevan 
tasapainoilua asiakkaiden ja yrityksen edun välillä. Asiakkaallehan on hyväksi, jos 

tarjolla on monenlaisia tuotteita, kun taas yritykselle parhain tilanne olisi se, että 

tuotteiden osat olisivat mahdollisimman pitkälle samanlaisia.

4.6.4 Tuotekustannuslaskenta

Iskussa tuotekustannuslaskenta jakaantuu ennakko- ja jälkilaskentaan. Näitä toteuttaa 

Isku Invest Oy:ssä kuusi henkilöä, joista kolme toimii laskelmien parissa aktiivisesti. 

Ennakko- ja jälkilaskelmia laskevat samat ihmiset ja lisäksi ne tehdään samalla 

laskentaohjelmalla, joten ne ovat pitkälti limittäin. Tuotekehitysprosessiin olennaisena 

osana kuuluvia ennakkolaskelmia tekee kaksi henkilöä. Vuoden vaihteessa tapahtunut 

yhtiöittäminen aiheutti sen, että nykyään kustannuslaskenta tapahtuu tuotekehitykseen 

nähden eri organisaatiossa. Tulevaisuus on laskentaprosessin kannalta vielä auki, mutta 

tuotelaskentapäällikkö Timo Ruuskasen mukaan se ei ainakaan radikaalisti voi muuttua.

Iskussa otettiin 1990-luvun puolivälissä käyttöön uusi tuotekustannuslaskenta- 

ohjelmisto, jossa kustannuksia käsitellään tarkemmin kuin ennen. Käytännössä 

kustannuslaskenta perustuu kustakin tuotteesta tehtyyn reseptiin, jolloin se vastaa 

tuotannon suunnittelunäkökulmaa ja jolloin tuotannon suunnitteluja laskentatoimi ovat 

yhteydessä toisiinsa. Ennakkoa laskettaessa kustannuksina otetaan siis huomioon mm. 

tuotteen vaatimien välittömien ainemäärien, työtuntien ja koneiden käytön lisäksi 

yleiskustannukset ja poistot sellaisina, kuin tuotetta jo valmistettaisiin. Tässä vaiheessa 

mietitään jo myös tuotteen elinkaarta, joka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisilla 

koneilla ja tavoilla tuotetta tullaan valmistamaan. Tuotekustannuslaskennassa ei 

Ruuskasen mukaan periaatteessa huomioida sitä, mitä tuotteen kehittämistyö tulee 

maksamaan, vaan se otetaan mukaan myöhemmin tuotteen hinnoittelukaavassa. Hän 

sanoo olevan yrityksen (Koti / Interior) oma asia käsitellä markkinoinnista ja
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tuotekehityksestä aiheutuvia kustannuksia jossain muualla kuin tuotteen välittömissä 
valmistuskuluissa.

Karkeat ennakkokustannukset lasketaan siis siinä vaiheessa, kun tuotteesta on tehty 

protoversio. Tällöin tuotelaskija kokoaa suunnittelijoiden keräämät tiedot, hankkii 

puuttuvat tiedot sekä laskee mahdollisista yhtiöiden välisistä toimista aiheutuvat 

siirtohinnat. Ruuskasen mielestä itse laskelmien teko ei tuota ongelmia, vaan sen sijaan 

se, että tässä vaiheessa tuotteesta ei ole vielä kaikkea tietoa saatavilla. Tällöin 

tuotelaskijan pitää yrittää arvioida tiedot mahdollisimman oikein, minkä onnistumista 

hänen mukaansa edesauttaa se, että laskijat ovat perillä tuotekehitysprosessista. 

Ongelmia tuotelaskennassa aiheuttaa myös tuotteiston valtava laajuus, mikä hidastaa 

laskentaprosessia, koska hallittavia asioita ja työtä on niin paljon.

Tuotelaskentapäällikkö Ruuskasen mukaan tuotteen tullessa tuotesuunnittelijalta 

ennakkolaskentavaiheeseen on sen kustannukset jo määritelty melko pitkälti ja niiden 

alentamismahdollisuuksia ei sen jälkeen enää paljoakaan ole. Jos tuotetta tehdään 

isoissa sarjoissa ja sen valmistus voidaan automatisoida, voidaan yksikkökustannuksia 

pystyä pienentämään. Raaka-ainekustannukset ovat sen sijaan aika vakio, joskin 

materiaalien käyttöä voidaan sarjakoon kasvaessa hieman tehostaa. 

Jälkilaskentavaiheessa laskettaessa tuotekustannuksia toteutuneiden tietojen pohjalta 

mietitään sitä, voitaisiinko valmistusprosessia jotenkin kehittää, jotta tuotteesta tulisi 
kannattavampi.

4.6.5 Tuotteen hinnan ja kustannusten määräytyminen

Iskun tuotteet pyritään pitämään sellaisina, että asiakkaat haluavat niitä ostaa ja myös 

pystyvät niitä ostamaan. Organisaation koko mahdollistaa isojen tavaramäärien 

ostamisen komponenttien toimittajilta edullisesti. Tavoitteena on tehdä tuotteista hinta

laatu-suhteeltaan järkeviä, sillä ylihinnoitteluun ei alan kilpailun kovuudesta johtuen ole 

varaa edes mallistojen yläpään tuotteissa. Tuotteen kustannusten määrittäminen lähtee
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markkinahinnasta, jota haarukoidaan asiakastutkimusten ja kenttätyön avulla sekä 

kilpailijoiden tuotehintoihin vertailemalla. Katteet perustuvat Iskussa yrityksen yleisiin 

linjoihin, mutta tuotepäälliköt miettivät niitä tarkemmin kullekin tuotteelle erikseen. 
Tuotepäällikkö Suikin mukaan:

"Lähdetään siitä, että mihin hintahaitariin tuotetta tehdään. Löytyy hyvin 

erihintaisia esim. tuoleja esim. puun ja metallin mukaan. Kirjotetaan hyvin 

selkeästi ensimmäiseen lähtökohtapaperiin, joskus jopa rajataan euroinakin, joka 

tulee markkinahinnasta. [On] ihan selkeä katevaade ja sieltä jää se, millä meidän 

on tehtävä. Se on tänä päivänä hyvin raadollista. "

Periaatteessa kaikille tuotteille asetetaan samat vaatimukset. Tuotepäällikkö Suikin 

mukaan "Ne on niitä malliston yläpään tuotteita, joissa ei oo niin tarkkaa, mut mitä 

niinku kilpaillumpaan luokkaan tullaan, niin sitä tarkemmin se [hinta] rajautuu siellä. " 

"Totta kai niiden pitää myydä. Voidaan sopia etukäteen, ettei tarvitse myydä, että se on 

sellanen mielikuvanherätystuote, mut niitä on aika vähän, " kommentoi 

tuotesuunnittelija Tapio Anttila. Tuotekehitysprosessin aikana tuotekustannuksia 

pyritään koko ajan alentamaan miettimällä sitä, mikä tuotteessa maksaa, miksi se 

maksaa ja voiko sitä jotenkin muuttaa. Vaikka karkeat ennakkokustannukset on laskettu 

jo hyvissä ajoin prosessin alkupäässä ja ne pyritään saavuttamaan mahdollisimman 

hyvin, muodostuvat valmiin tuotteen kustannukset usein ennakkokustannuksia 

korkeammiksi ja jotkut tuotteet kallistuvat kehitysprosessin aikana paljonkin.

4.6.6 Tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuus ja vastuu kustannusten hallinnassa

Viimeaikaisena trendinä on Iskussa ollut tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuuden ja 

-laskennan lisääminen. Ennen suunnittelijat keskittyivät tuotesuunnitteluun ja 

laskennassa käytettiin lähinnä jälkilaskelmia, kun taas nykyään painotetaan entistä 

enemmän ennakkolaskelmien merkitystä ja laskenta on mukana jo tuotekehitysprosessin 

alkuvaiheissa. Yhtiöittämisen myötä vastuu kustannustenhallinnassa on siirtynyt ja tulee 

siirtymään entistä enemmän yksittäisille yrityksille. Se, että kustannuksia lasketaan
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entistä aikaisemmin ja tarkemmin, on muuttanut tuotesuunnittelijoiden työnkuvaa 

vaativammaksi. Kehityksessä tullaan menemään vieläkin pidemmälle, joten heillä pitää 

olla kustannustietoisuutta ja -valmiutta tuotekehitysprosessin entistä aikaisemmissa 

vaiheissa. Talousjohtaja Kairtamo sanoo yrityksessä nykyisellään tarjottavan 

suunnittelijoiden käyttöön tuotelaskentakoulutusta ja -ohjelmistoja.

Tuotesuunnittelija Laukkasen mukaan kustannustietoisuus syntyy hyvin pitkälti 
työkokemuksen kautta ja se on toisaalta paljon kiinni omasta aktiivisuudesta ja siitä, 
kuinka hyvin itse asioita seuraa.

"Mä oon ollu hyvin aktiivinen siinä, et mä olen tutkinu pohjia myöten, et mistä ne 

kustannukset tulee, mut et se on pitäny vaan selvittää. Mun on pitäny hakee tuoli 

laskentakortteja, ainereseptejä, työvaiheluettelot, et sä tiedät mistä ne tulee, et ei 

meil oo mitään seilast, et koulutettais tai et ohjattais. Tää on sellanen firma niinku 

näissäkin suhteissa, et ei tääl niinku tietoo anneta yleensäkään mistään, et tieto on 

ite haettava, jos sä sen haluut, ja toinen on se, et sitä on pidetty niin tavallaan 

salaisuutena, et se on niinku liikesalaisuus tai tällanen, et hyvin arasti niitä 

annetaan. " Hän kuitenkin täsmentää, että "tällast niinku ainetietoutta on, nehän on 

kaikki saatavilla, nehän on, niitä meil on, et mitä joku maksaa joku aine, 

materiaali, osa, hela, kaikki seilaset tiedot on, mut et työvaiheet, miten joku tulee, 

kyl niisi tietenkin joku peruskäsitys on, et mikä on kalliimpi ja mikä halvempi tapa 

tehdä. "

Tapani Laukkanen kertoo tuotelaskennassa käytettävästä ohjelmasta, joka olisi 

kustannusten hallinnan kannalta hyödyllinen myös tuotesuunnittelijoiden käytössä:
"Tässä suhteessakin meille luvattiin, et saatais se sama ohjelma, jota laskijat 

käyttää. Et mä saan sen suoraan omalle koneelle, jolloinka mä voin seurata 

koneelta, mitä ne laskee ja minkälaisia jälkilaskelmia siel on tehty, mut ei me ikinä 

sitä ohjelmaa saatu. Ja nyt, ku tuli tää yhtiöittäminen, ni ei me sitä ainakaan 

saada. "

Hänen mukaansa ohjelman avulla "olíais voitu tehdä vertailujuttujakin, et mitä 

tapahtuu, jos mä muutan tätä". Laskentatiedot pitää siis hankkia edelleen manuaalisesti,
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mutta tulosteita Laukkanen sanoo saavansa kaikesta, mitä hän haluaa.

Myös tuotepäällikkö Suikki sanoo tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuuden tulevan 

kokemuksen kautta:
"Jää hyvin mieleen, jos avasit väärän oven ja kuljit kuukauden väärää tunnelia ja 

sit sieltä tulee umpikuja vastaan ja kustannukset kaatuu seinille, niin et sä nyt sitä 

lähde seuraavassa projektissa tutkimaan jotain kalliimpaa tekniikkaa. " Toisaalta 

"vääriäkin ovia pitää avata, koska sit huomataan, et tässä se ei toimi, tossa se 

toimii. Kyl se on yrityksen ja erehdyksen kautta. Jos et sä mitään kokeile, vaan teet 

aina lähes senkaltasia tuotteita kun on mallistossa, niin et voi juuri löytää uutta. "

Aina laskentaihmisillä ei edes ole kaikkea tietoa alihankkijoista, pultintekijöistä, 

sorvaajista jne., joten kustannustietoisuus suunnittelijoiden keskuudessa on tärkeää. 

Tietoisuutta pyritään myös siirtämään heille yhteistyön avulla. Suikki lisää, että 
"sä et voi tehdä tätä työtä välittämättä eurosta mitään, se on sidottu jokaiseen 

päätökseen. Meidän pitää oppii, se taas lyhentää tätä prosessia. Jos designer ei 

tunne kustannuksia eikä tekninen suunnittelija, niin mennään varmasti hakelikkoon 

ja se ei pysy se tavote raamissa. "

4.6.7 Laskentaihmisten tuntemus tuotekehityksestä

Jotta tuotekehitys sujuisi tehokkaasti, täytyy suunnittelijoilla olla kustannustietoa eri 

materiaaleista ja koneiden käytöstä. Toisaalta myös laskentaihmisiltä vaaditaan 

ymmärtämystä tuotekehitysprosessista. Tuotesuunnittelija Tapio Anttilan mielestä 

laskentatoimen ihmiset ovat hyvin perillä tuotekehityksestä ja tuntevat tuotteissa 

käytettävät materiaalit jne. Hänen mukaansa tosin uusien asioiden oppiminen vie heiltä 

aikaa. Tuotesuunnittelija Tapani Laukkanen sen sijaan sanoo tuotelaskijoiden tekevän 

laskuissaan virheitä, koska he eivät tunne tuotteiden koostumusta ja materiaaleja niin 

hyvin. Hänen mukaansa:
"Ei oo yks eikä kaks kertaa, ku laskelmat on väärin, esim. viilun käytössä on tullu

pilkkuvirhe. Ku ei kukaan huomaa, ni kaikki menee läpi. Seilaset ihmiset lukee niitä
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papereita, jotka ei niitä ehkä ymmärrä. Niillä ei oo käsitystä oikeesta 

suuruusluokasta, et suoranaisia virheitä tulee. "

4.7 Tuotekehitysprosessin ongelmia

Koska tuotekehitysprosessi koskee monia ihmisiä monilta eri osastoilta, löytyy siinä 

kehittämisen varaa varmasti aina. Kaksi ylitse muiden noussutta ongelmaa ovat Iskussa 
kuitenkin tuotekehityksen pituus sekä kustannusten ennakkolaskenta.

4.7.1 Prosessin kesto

Keskeinen ongelma tuotekehitysprosessissa on sen pituus. Laajasta mallistosta ja 

vähäisistä resursseista johtuen tuote päätyy markkinoille keskimäärin vasta vuoden 

kuluttua sen suunnittelun aloittamisesta. Prosessissa oloaika kasvaa vielä entisestään, 

jos tuotteeseen tehdään sen kehityksen aikana paljon muutoksia ja se joutuu moneen 

kertaan palaamaan takaisin alkuun päin. Tämä vaikutus korostuu sitä enemmän, mitä 

myöhemmissä vaiheissa muutoksia tehdään. Lisäksi tuotekehityksen aikana on paljon 

seisontavaiheita, kun joudutaan odottamaan esim. ennakkokustannusten laskemista tai 
testituloksia.

Tuotesuunnittelija Anttilan mukaan tuotekehitysprosessin tehostamisesta on Iskussa 

ollut paljon puhetta, mutta vielä sen hyväksi ei ole tehty paljoakaan. Nykyisellään 

prosessi etenee melko janamaisesti, ja organisaatiossa onkin mietitty sen kehittämistä 

limittäismäisemmäksi, mikä lisäisi eri osastojen välistä yhteistyötä ja mahdollisesti 

parantaisi tiedonkulkua. Anttilan mielestä on huono asia, että tekniset suunnittelijat 

tulevat suunnitteluun kunnolla mukaan vasta prosessin puolivaiheilla. Jos he ja 

tehdasosasto sen sijaan miettisivät tuotanto- ja työkalupuolta tuotesuunnittelijoiden 

kanssa jo aikaisemmin, tarkentaisi se tuotesuunnittelua ja sitä kautta myös ennakon 

laskemista, koska tietoa olisi siinä vaiheessa enemmän saatavilla. Näin voitaisiin myös 

vähentää tuotteen myöhemmissä kehitysvaiheissa kohtaamia muutostarpeita.
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Tuotelaskentapäällikkö Timo Ruuskasen mielestä tuote voi kulkea nykytilanteessa 

prosessin läpi melko nopeastikin, jos se jo alussa on hyvä eikä siihen haluta tehdä 

muutoksia. Kuitenkin jostain sille tulee yleensä aina jonkinlaisia kehittämistarpeita, 

mikä jarruttaa läpimenoa. Hyvä puoli hänen mukaansa on, että prosessissa on 

paikoittain joustovaraa, jolloin tuotteen ei heti edellisen vaiheen loputtua tarvitse olla 

seuraavassa vaiheessa työstettävänä. Toisaalta tämä kuitenkin hidastaa tuotteen 

markkinoille tuloa. Tuotekehitysinsinööri Olkkosen sanoin kiteytettynä tavoitteena 

onkin "saada paljon nopeemmin tuotteita tehtyä vähentämättä mitään oleellista siitä 

prosessista".

4.7.2 Karkea ennakkolaskenta

Karkean ennakon laskeminen tuotteelle näyttää olevan prosessin ongelmallisin asia. 

Tässä vaiheessa kaksi Isku Invest Oy:n tuotelaskijaa laskee protoille karkeita 

ennakkokustannuksia laskentaohjelmalla, johon tuotteesta ja sen osista pitää syöttää 

tarkat tiedot. Usein proto on kuitenkin vasta melko epämääräinen suunnitelma 

tuotteesta, minkä takia tiedot sen mitoista, muodosta ja osista eivät ole vielä tarpeeksi 

täsmällisiä. Tämä aiheuttaa päänvaivaa tuotesuunnittelijoille, jotka toivoisivat laskennan 

olevan epätarkempaa, koska tässä vaiheessa prosessia heille riittäisi summittaisempi 

arvio tuotteen kustannuksista.

Tuotesuunnittelija Anttila kuvaakin tilannetta seuraavasti:
"Siinä on se ongelma, et kun proton pitäis olla täysin valmis tuote ja sitä se ei 

monestikaan oo, ennen ku sitä on alettu kunnolla suunnittelemaan, mutta ku niille 

laskentaihmisille ei kelpoa ku ihan millintarkat niinku tiedot siitä jostain osasta ja 

määrät ja kaikki, mut niit ei välttämättä oo, ni siin on monesti vaikeuksia. Joskus 

sil ei oo ees väliä, et sen ei tarvi olla sentilleen se hinta, et riitäs semmonen karkea, 

et me tiedetään, et millä hinnalla se suunnilleen menee, mut ku niil on sellanen 

tietokoneohjelma, mihin ei voi tehä mitään muuta ku laittaa tiedot millilleen. Siinä 

alkuvaiheessa melkeen riittäis semmonen, et kattois joku kokenut tyyppi ja kattois,
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et toi on niinku ... vertailee johonkin vanhoihin, et toi on siinä ja siinä haarukassa, 

mut ku ne laskee joka ikisen niinku ompelusauman ja tämmösen ja siinä menee 

vielä sitä kallisarvoista aikaa hukkaan. "

Erityisen ongelmallisena Tapio Anttila näkee ennakkolaskelman sellaisten tuotteiden 

kohdalla, jotka pitäisi saada nopeasti markkinoille ja joiden kustannukset ja kate eivät 

ole niin merkittäviä. Myös tällaisessa tilanteessa tuote joutuu käymään läpi saman 

laskentaprosessin, mikä kestää kauan, kun sen sijaan "joku vois heittää karkean arvion".

Tuotelaskennan joustamattomuudesta Anttila jatkaa:
"Se on vähän semmost niinku, siis se on meijän oman organisaation syy, ei se 

niitten laskentaihmisten syy oo, vaan et meillä pitäs olla joustavampaa se 

ennakkolaskenta. Osittain meijän organisaation oma syy, ettei sitä oo kehitetty sitä 

ennakkolaskentaa. Et ne on ne ihmiset, jotka siellä on, ni urautunu siihen ja totta 

kai, ku ne on siihen koulutettu ja oppineet, ettei ne voi aatella muuta ku sitä, et se 

on just millilleen. Ja se perustuu se laskentaohjelma siihen, et siel on oltava ne 

tiedot ja sit siel on sellasii kaikkii raaka-aineiden hintoja, jotka on jo etukäteen 

sinne päätetty ja jotka on teollisuuden päättämiä, ni niissä on sit vähän kans 

ilmaa. "

Myös tuotesuunnittelija Laukkanen kritisoi laskelmien tarkkuutta: "Laskelmat ei oo 

mitään eksaktii tietoa. Ohjelmien takana on ihminen, ne on arvioita".

Yleisesti ottaen ennakkokustannusten laskeminen Iskussa kestää suhteellisen kauan 

johtuen laskennan keskittyneisyydestä, tuotemallistojen laajuudesta sekä 

tuotelaskijoiden vähyydestä. Tästä syystä tuotteet joutuvat odottelemaan jonossa, että 

niiden kustannukset saataisiin laskettua. Joskus sattuu myös tilanteita, että 

ennakkolaskentavaiheeseen tulee monelta suunnalta paljon laskettavaa, jolloin 

odotusaika pitenee entisestään. Välillä tuotteeseen tehdään ennakkolaskentavaiheen 

jälkeen muutoksia, minkä takia se joutuu palaamaan prosessissa taaksepäin. Tapio 
Anttilan mukaan:

"Monesti on käyny jopa niin, että ne laskee sitä hintaa ja just ku ne on saanu 

valmiiks, ni mä huomaanki, et ei toi ollukaan sittekään hyvä, et tehään se toisella
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lailla ... keksii jonku paremman, ni noi on taas sit ihan pihalla ja mä ootan kaks 
kuukautta, että ne pääsee, ku tulee jonosta siihen vaiheeseen, et ne rupee 
laskemaan ja takomaan niitä tietoja. "

Tuotepäällikkö Ari Suikin mielestä kustannusten peruslaskenta onnistuu melko hyvin. 

Sen sijaan hän haluaisi saada laskentaihmisiltä ennakkolaskentavaiheessa vastauksia 

vähän vaativampiin kysymyksiin etenkin suurten tuotesarjojen kohdalla.
"Kun se tuotekehitysprosessi etenee, niin siellä tulee monta kertaa niitä pisteitä, 
että valitaanko toi vai toi. On olemassa erinäköisiä perusteluja ja on vain 
jompikumpi tie valittava. Että saataisiin nopeita laskelmia, että miten se vaikuttaa 
meidän kokonaistuotannossa eli tuottamisen kannalta, jos me tähän työkaluun 
maksetaan enemmän ja tehdään monitoimisempi, se maksaa vähän enemmän tässä, 
mut siellä on joku lisäominaisuus, jolla me vähennetään loppukäytössä osia. Mitä 
se näyttää meidän kokonaissidotussa pääomassa, saadaanko me sieltä enemmän 
hyötyä, ja onko todellisuudessa nopeampi heloittaa? Ja jos puhutaan isoista 
tuoteryhmistä, niin tämän kaltainen mallintaminen... Kaverit osaa sanoa hyvinkin 
tarkasti, mitä maksaa, mutta mitä se vaikuttaa sidottuun pääomaan ja toimitusajan 
pituuteen ja mahdollisiin investointeihin, ja niitä [vastauksia] pitáis tulla tosi 
nopeesti. Yleensä ratkaisukohta tulee tosi nopeesti, ei voida tutkia joka rakoa, vaan 
pitää tehdä valintoja, että nyt jatketaan tonne ja mennään ton mukaan. Vähän 
vihiä, että mitä niiden ovien takana ne summat on, jos mä valitsen tämän, mut sä et 
meinaa saada sitä vastausta. Yks tuoli on pikku juttu, mut 
säilytyskalustejärjestelmä on 20 % liikevaihdosta, niin jos sä siinä arvaat väärin, 
niin käy heikosti. "

Ari Suikki toivoisikin, että tuotekehityksessä osattaisiin tehdä karkeita tuotantomalleja 

nopeasti, jotta saataisiin selville, mitä koko kehitysprosessi maksaa. Tätä varten 

tarvittaisiin enemmän yhteistyötä suunnittelijoiden, tuotannon ja tuotelaskijoiden välillä. 

Suikki kyllä itsekin myöntää laskelmien tekemisen vaikeuden:
"Se on vaikeeta vetää se koko laskentatoimi sinne siltaan saakka. Pitáis pystyä niin 
sanottu leikki pyöräyttämään. Mä en osaa ite sanoa, mikä se malli on. Mä oon
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yrittänyt muutamia hakea, mut mä lennän lähestulkoon joka huoneesta pihalle, ku 
mä en osaa vastata niihin kysymyksiin. Jokanen sanoo, kun sä karrikoidusti täytät 
tämän, tämän ja tämän kohdan. ... Mä en pysty niitä sanomaan, mut mulle on 
oleellisesti tärkeetä, et valitsenko mä sen viidenkymmenentuhannen euron työkalun 
vai sen sadantuhannen euron työkalun, et onko mun olettamukset edes oikeita, et se 
maksaa jossain vaiheessa ittensä takas, saadaanko me miljoona euroa sen jälkeen 
vähemmän tavaraa, meneekö läpimenoaika nopeemmin vai tekeeks se jotain 
muuta. "

Tuotepäällikkö Suikki ymmärtää myös laskentaihmisten hankalan tilanteen:
"Ei ole kiitollinen tehtävä. Siilon se osataan laskea, jos kaikki tieto on olemassa.
Minä ja muut, jotka haluavat kilpailukykyistä tuotetta, painostavat, että miksi tämä 
maksaa näin paljon, ja taas toiselta puolelta on tehty selvät säännöt että on... 
kukaan ei saa johdatella, vaan on tietyt kustannuspohjat ja päätökset ja 
laskentaperiaatteet, joiden mukaan mennään. Mäkin pyydän hyvin karkeilla 
piirustuksilla, mut me vedetään herneet nenään, jos se nousee 20 prosenttia. 
Pienetkin asiat saattaa muuttaa sitä. Siellä pitää olla pelisäännöt ja selkärankaa 
mutta myös uskallusta. Varoja ei saa tulla joka paikkaan, pitää olla ammattitaitoa, 
kun kysytään kone aikoja jne., kyseenalaistusta pitáis tehdä, ettei ole vaan mutu- 
aikoja ja varoja. Erinäköisten mallien tekeminen, niin se ei oo ihan kuka tahansa, 
joka sen pystyy tekemään. Pitäis tietää tuotantotekniikkaa, kyseenalaistaa sitä jne. "

Karkeaa ennakkolaskentaa varten tuotteesta tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot 

aiheuttavat suunnittelijoille selvästikin päänvaivaa, koska protovaiheessa tuote on vielä 

melko suurpiirteinen. Toisaalta ilman tarkkoja tietoja on tuotteesta vaikea tehdä 

laskelmiakaan, joita taas tarvitaan tuotteen jatkokehittelyä varten. Tuotelaskenta- 
päällikkö Ruuskanen kuvaa tilannetta seuraavasti:

"Jos siultaki kysyttäis, et sun pitäis arvioida nyt jonkun asian onnistumista, joka 
tapahtuu ehkä viikon kuluttua, ja mien en anna siulle oikeestaan mitään tietoa, et 
sie, sanotko nyt kyllä vai sanotko nyt jotain, ni se on ihan täysin arvaus. Elikkä 
laskennassahan on miun silmissä on jossain, on juttu, jossa vielä arvaillaan ja sitte 
on raja, jossa jo jotain tiedetään. Ja nää arvailut tai nää arvausasiat, niin ne on
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kaikkein helpoin todellakin tehdä niitten niinku usein tekevätkin tuotesuunnittelijat, 
ne ei ehkä laita niitä numeroiks, ja miettivät itse, et onko näitä mahdollista 
toteuttaa. Ehkä suurimpana ongelmana, että hinnanmuodostumista ja tämän 
tuotteen eteenpäin menoa että siitä tulisi tuote, niin sitä halutaan aikaistaa tänne 
[tuotekehitysprosessin] alkupäähän, mutta kuka ottaa niinku, kuka on se valopää, 
joka tietää sitte hiilikynäpiirroksesta, että kuinka paljon tää maksaa. Mieti ite, 
missä vaiheessa sie rupeisit nahkaas laittamaan pantiks siitä, että millä hinnalla 
sie sen tuotteen teet. Ei siitä voi antaa ku arvion, mut senkin täytyisi johonkin 
perustua. Jos he haluavat enemmälti semmosta karkeaa, ni sitte, sitte tietysti se 
pitää käsittää niin, että sillei oo välttämättä mitään sen enempää painoarvoa eikä 
siihen tuu kukaan millään tavalla sitoutumaan, et arvataan, et toi maksaa euron, ni 
se on sit siinä. "

Ruuskanen myös myöntää ennakkolaskentavaiheen hitauden. Hänen mukaansa laskenta 

sinällään ei ole vaikeaa eikä hidasta, vaan ongelma on nimenomaan juuri siinä, että 

"tuotteet ois niin hyvin yksilöity, että... että niistä pystytään tekemään laskelmia, että 

kuinka paljon joutuu itse tällanen laskija tai joku, joka semmosen kustannuslaskelman 

tekee, niin kuinka paljon joutuu arvaamaan itse tai etsimään tietoa". Myös resurssien 

vähyys hidastaa laskelmien tekoa, koska tuotelaskijoita on vain kaksi. Etenkin 

kotipuolelta tulee laskentavaiheeseen usein runsaasti tuotteita samanaikaisesti, mikä 

kasvattaa työmäärää. Ruuskasen mielestä laskentaresurssien pitäisikin olla muuttuva, 

koska "hyvin usein käy niin, että näitä asioita, niin ne kiteytyy, kiteytyy niinku yhtä 

aikaa, elikkä niitä töitä on välillä älyttömästi ja sitte niitä joskus on vähemmän".

4.8 Tuotelaskennan keskittyneisyys

Nykyisellään tuotelaskenta hoidetaan keskitetysti Isku Invest Oy:ssä, mistä on sekä 

etuja että haittoja. Hyvänä puolena keskitetyssä laskennassa on, että se palvelee 

yksittäisten yritysten sijaan konsernia kokonaisuutena. Toisaalta se tukee myös jokaista 

yhtiötä, koska laskentatapa on kaikille sama. Tuotepäällikkö Ari Suikin mukaan
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positiivista on se, että laskelmiin on nykyisellään vaikeampi vaikuttaa kuin silloin, jos 

ennakkolaskentaa tekisi esim. tekninen suunnittelija:
"Lasketetaan keskitetysti tietyn ihmisen takana, niin silloin aina formaatti on sama 
ja silloin kun se on ulkopuolinen laskija, niin siihen on vähän vaikeempi vaikuttaa 
- ne ei usko mua. Tekninen suunnittelija vielä saattais uskookin mua, 
laskentatoimen ihmiselle on ihan turha juputtaa, sä saat ne kustannukset ja se on 
siinä. "

Haittaa keskitetystä laskennasta aiheutuu etenkin vähäisten resurssien kautta. Jos 

tuotelaskenta hajautettaisiin erillisiin yhtiöihin ja laskija olisi osa tuotekehitystiimiä, 

olisi hänen päätehtävänsä tuotekehitysinsinööri Olkkosen mukaan kustannus

tietoisuuden lisääminen ja laskelmien tekeminen, mutta hänellä voisi olla myös muita 

tuotekehitykseen liittyviä tehtäviä. Näin toteutettuna jokaisen yrityksen tuotekehitys ja - 

laskenta muodostaisivat kokonaisuuden, jolloin suunnittelijat olisivat paremmin perillä 

tuotelaskennasta ja laskijalla taas olisi parempi tietämys kyseisen yrityksen 

tuotekehityksestä. Jos ennakkolaskenta olisi kiinteämpi osa tuotesuunnittelua, voisi 

tuotesuunnittelijoiden kaipaamia karkeampia laskelmia todennäköisesti tehdä nykyistä 

helpommin ja myös epätarkemmilla ja vähemmillä tuotetiedoilla, koska tuotelaskija 

tuntisi tuotteiden piirteet entistä paremmin. Tuotelaskennan siirtämistä yksittäisiin 

yhtiöihin onkin Iskussa mietitty. Tällöin yksiköille siirtyisi myös vastuu laskelmien 

paikkansapitävyydestä: Jos tuotteille laskettaisiin nykyistä karkeampia arvioita, jotka 

osoittautuisivat täysin vääriksi, olisi vastuu yrityksillä itsellään. Tämä vastuu ei niitä 

tuotelaskentapäällikkö Ruuskasen mukaan kuitenkaan usein tunnu kiinnostavan.
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5. KESKUSTELU

5.1 T uotesuunnitteluympäristö

Iskussa tuotekehitysympäristö näyttää tukevan suunnittelijoiden innovatiivisuutta 

keskinkertaisen hyvin. Positiivinen asia on, että yrityksen johto ja omistajat ovat kovin 

kiinnostuneita kehiteltävistä ja mallistoon hyväksyttävistä tuotteista, minkä luulisi 

korostavan tuotekehityksen asemaa organisaatiossa. Toisaalta tuotteiden suunnitteluun 

ei kuitenkaan rahallisesti panosteta välttämättä riittävästi. Mallistojen laajuudesta ja 

suunnittelijoiden vähyydestä johtuen työmäärä on suuri, mikä saattaa haitata 

innovatiivisuutta, kuten Judgen et ai. (1997) tutkimuksen perusteella käy ilmi.

Iskun tuotesuunnittelua koskeva strateginen autonomia on säilytetty organisaation 

johdolla. Tuotekehityksen pääpiirteet määritellään Isku Kodissa ylhäältä käsin 

kehitellyn valikoimakartan pohjalta, ja Isku Interiorissa se perustuu suuriin ja 

pitkäaikaisiin linjauksiin. Julkiskalusteiden puolella tuotekehitystä koskevat tavoitteet 

näyttävät kuitenkin tuotesuunnittelijan näkökulmasta olevan epäselviä ja liian 

suurpiirteisiä. Toisaalta kotikalusteita koskeva valikoimakartta näyttää asettavan 

tavoitteet liiankin tarkoiksi, kun tuotteen ominaisuudet ovat jo ennen suunnittelun 

aloittamista pitkälti valmiiksi määriteltyjä.

Vaikka tuotesuunnitteluosaston sisäinen yhteistyö sekä yhteistyö suhteessa muihin 

osastoihin toimivat Iskussa, ei yhteishenki ole kuitenkaan paras mahdollinen. 

Suurimmaksi osaksi työilmapiirin kireys näyttää johtuvan runsaasta työmäärästä, mutta 

tuotesuunnittelua koskevien tavoitteiden ristiriitaisuudella on siihen varmasti myös 

vaikutusta. Peruspalkan lisäksi rahallista palkitsemista ei Iskussa juurikaan harrasteta, 

vaan ennemminkin motivaatio tuotekehitystyöhön syntyy suunnittelijoiden omasta 

mielenkiinnosta. Toisaalta Thamlainin (2003) mukaan juuri työntekijöiden 

henkilökohtaisilla tarpeilla on merkittävä vaikutus innovatiivisuuteen, ja myös Judgen
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et al. (1997) havaintojen perusteella sisäinen palkitseminen toimii innovatiivisuuden 

edistämisessä ulkoista palkitsemista paremmin.

5.2 Kustannuslaskentaprosessi

Iskun kustannuslaskentaprosessi ei noudattele täysin tavoitekustannuslaskentaprosessia 

eikä perinteistä kustannuslaskentaprosessia, vaan siinä on piirteitä kummastakin 

etenemistavasta. Iskussa tuotekustannusten määrittelemiseen panostetaan jo aikaisessa 

vaiheessa tuotekehitysprosessia ja tuotteen elinkaarta, mutta toisaalta 

tavoitekustannukset eivät ole kustannuslaskentaprosessissa kaiken määräävä tekijä. 

Kuviossa 4 on havainnollistettu Iskun laskentaprosessia Fisherin (1995) mallia 

mukaillen.
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Tuotteen määrittely

▼

Tavoitehinta, -volyymi ja -kate

▼

Tuotesuunnittelu, alustava

1Г
Karkeat (tavoite)kustannukset

▼

Tuotesuunnittelu, varsinainen

1Г

Tarkistetut kustannukset, kate

▼
Myyntihinta

Kuvio 4: Iskun kustannuslaskentaprosessi

Iskussa asiakasnäkökulma on tavoitekustannuslaskennan mukaisesti vahvasti esillä 

tuotesuunnittelussa ja -laskentaprosessissa. Tuotesuunnittelijat miettivät asiakkaiden 

tarpeita pitkälle ajassa eteenpäin, ja tuotteen laatua ja ominaisuuksia arvioidaan 

jatkuvasti asiakasta silmällä pitäen. Myös tuotteesta saatavaa myyntihintaa arvioidaan 
markkinalähtöisesti mm. asiakastutkimuksiin perustuen. Tällöin mietitään sitä, mitä 

asiakkaat ovat tuotteesta valmiita maksamaan. Tavoitehintaa ei Iskussa kuitenkaan 

määritetä eurolleen ja jokaista tuoteominaisuutta erikseen arvioiden kuten 

tavoitekustannuslaskennassa (ks. Kato 1993), vaan se asetetaan karkeasti jollekin välille 

perustuen tuotteen arviointiin kokonaisuutena. Toisaalta mitä kilpaillumpi tuote on, sitä 

tarkemmin sen tavoitehinta määräytyy markkinoiden ja kilpailijoiden sanelemana.
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Tuotteiden tavoitekatteet perustuvat Iskussa organisaation yleisiin ja pitkäaikaisiin 

suunnitelmiin. Tuotepäälliköt kuitenkin määrittävät ne tuotteille tarkemmin sen 

mukaan, millainen asema kullakin tuotteella on. Liikevaihdon kannalta 

merkittävimmille tuotteille asetetaan korkeammat tavoitekatteet, kun taas 

vähäpätöisempien tuotteiden katevaade voi olla matalampi. Vähentämällä tuotteen 

tavoitehinnasta sille asetettu tavoitekate saadaan kustannukset, joilla tuote pitäisi 

periaatteessa pystyä valmistamaan. Näin lasketuilla tavoitekustannuksilla ei kuitenkaan 

ole Iskussa yhtä paljon merkitystä kuin tavoitekustannuslaskenta painottaa. Sen sijaan 

tuotteelle lasketaan tuotekehityksen alkuvaiheessa kustannuslaskennallisesti 

perinteisemmällä tavalla karkeat ennakkokustannukset, jotka lähtötietojen ohella 

toimivat tuotteen mallistoon hyväksymisen jälkeen tuotekehityksen myöhemmissä 

vaiheissa kustannustavoitteena.

Tavoitehinnan ja yleisten tuotemäärittelyjen jälkeen alkaa Iskussa tuotesuunnittelu. 

Suunnittelijat ideoivat tuotteita ja hahmottelevat niitä sekä päässään, paperilla että 

tietokoneella. Lähtökohtatiedoissa arvioidaan alustavasti tuotteelle kertyviä valmistus

kustannuksia, jotka tuotteelle myöhemmin laskettavien karkeiden ennakkokustannusten 

ohella vastaavat suurin piirtein Katon (1993) sekä Mondenin & Hamadan (1991) 

kuvaamia oletettuja tai arvioituja kustannuksia. Iskussa tuoteominaisuuksia ei 

analysoida systemaattisesti Yoshikawan et ai. (1995) selittämän funktionaalisen 

kustannusanalyysin keinoin arvioimalla jokaista tuoteosaa ja sen tehtävää niiden 

asiakkaalle tuoman arvon perusteella ja pyrkimällä siten kustannusten alentamiseen. Sen 

sijaan tuotesuunnittelijat arvioivat tuoteosien sekä tuotteen valmistuksessa käytettävien 

koneiden ja laitteiden aiheuttamia kustannuksia ja pyrkivät niiden valinnoilla 

vaikuttamaan kustannuksiin pienentävästi, mikä on funktionaalista kustannusanalyysiä 

konkreettisempi ja yksinkertaisempi tapa tavoitella kustannusten alentamista. Tämä 

saattaa kuitenkin johtaa kustannusten pienentämiseen asiakkaan tärkeinä pitämien 

ominaisuuksien ehdoilla. Toisaalta Iskun tuotesuunnittelussa asiakkaan tarpeilla on 

koko ajan vahva rooli. Suunnittelijoiden kustannustietoisuus on pitkälti työkokemuksen
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kautta kertynyttä, ja siten pyrkimys kustannusten alentamiseen tuotesuunnittelussa 

saattaa tapahtua osittain alitajuisesti.

Iskussa tuotteelle lasketaan karkeat ennakkokustannukset siinä vaiheessa, kun tuotteesta 

on olemassa suhteellisen tarkat piirrokset ja konkreettinen malliversio. Toisaalta tuote 

on tällöin vielä melko epämääräinen versio valmiista tuotteesta. Kustannuslaskentaa 

varten tuotteesta ja sen ominaisuuksista tarvitaan tarkat tiedot, ja kaikki tuotteet käyvät 

läpi yhtä tarkan laskentavaiheen. Karkeiden ennakkokustannusten ja katteen tuloksena 

saadaan laskennallinen hinta, ja jos se on lähellä tavoitehintaa, tuote hyväksytään 

mallistoon. Jos taas laskennallinen hinta asettuu tavoitehintaa paljon korkeammaksi, 

hylätään tuote kokonaan tai siihen tehdään ainakin suuria muutoksia. Käytäntö on 

lähellä tavoitekustannuslaskentaa, jossa toisiinsa verrataan kuitenkin nimenomaan 

laskennallisia ja tavoitteena olevia kustannuksia (Monden & Hamada 1991) eikä 

hintoja. Tavoitekustannuslaskennassa ei siis tingitä tavoitekatteesta ja siten yrityksen 

pitkän tähtäimen kannattavuudesta. Sen sijaan Iskun tapauksessa tuote saatetaan 

hyväksyä mallistoon kylläkin tavoitehinnalla mutta suuremmin kustannuksin ja 

pienemmin kattein kuin alun perin oli tarkoitus, mikä heikentää kannattavuutta.

Tavoitekustannuslaskennalle ominaisella tavalla tuotekustannuksia lasketaan Iskussa jo 

tuotesuunnittelun alkuvaiheissa. Tämä helpottaa tuotteeseen mahdollisten muutosten 

tekemistä siinä tapauksessa, että se osoittautuu kustannuksiltaan liian kalliiksi, koska 

sitä ei ole vielä suunniteltu loppuun asti. Tuotteen tulo ulos tuotekehitysprosessista ei 

ole myöskään yhtä hidasta ja kallista kuin silloin, jos kustannuksia alettaisiin laskea 

perinteisemmän tavan mukaan lopullisen tuotesuunnittelun jälkeen ja vasta tällöin 

tuotteeseen kohdistuisi korkeiden kustannusten takia muutostarpeita.

Jos tuotteen laskennallinen hinta on sen mallistoon otosta päätettäessä korkeampi kuin 

tavoitehinta, pyritään tuotteeseen tekemään muutoksia, jotta sen kustannukset alenisivat. 

Iskussa mietitään yleensäkin myöhemmissä tuotekehitysvaiheissa tuotteelle jatkuvasti 
yhä kannattavampia valmistuskeinoja. Tämä ei kuitenkaan ole yhtä rutinoitunut ja
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järjestelmällinen tapa alentaa kustannuksia kuin tavoitekustannuslaskennan suosittama 
arvoanalyysi tai funktionaalinen kustannusanalyysi, jossa kustannuksia pyritään 

systemaattisesti alentamaan asiakkaan arvostamiin tuoteominaisuuksiin pohjautuen ja 

jota suoritetaan niin kauan, että arvioidut kustannukset saadaan tavoitekustannusten 

tasolle. Iskussa karkeassa ennakkolaskentavaiheessa lasketut kustannukset - eivätkä 

niinkään tavoitehinnasta johdetut tavoitekustannukset - toimivat varsinaisen 

tuotekehityksen aikana kustannustavoitteena. Hyvin usein tuotteen kustannukset 

kuitenkin kasvavat karkeisiin ennakkokustannuksiin verrattuna tuotekehityksen 

myöhemmissä vaiheissa. Tämä saattaakin johtua siitä, että kustannusten 
järjestelmälliseen alentamiseen ei panosteta tavoitekustannuslaskennan mukaisesti 

tarpeeksi.

Tavoitekustannuslaskennan tapaan (ks. Monden & H amada 1991) lasketaan Iskussa 

tuotteelle tuotekehityksen loppuvaiheessa vielä tarkistetut ennakkokustannukset, ennen 

kuin se lähtee markkinoille. Nämä kertovat tuotekustannuksista karkeita 
ennakkokustannuksia paljon todellisemman tilanteen, koska tällöin tuote on jo 

todellinen tuote. Tarkistettujen ennakkokustannusten ja mahdollisesti tarkistetun katteen 

tuloksena muodostuu Iskussa tämän jälkeen tuotteen lopullinen myyntihinta. Tämä 

viittaa kustannuslaskentaprosessin perinteisyyteen, koska alun perin määritetyssä 

tavoitehinnassa ei pitäydytäkään, vaan uusi hinta lasketaan kustannusten ja katteen 

summana. Tällöin toisaalta varmistetaan, että yritykselle itselleen jää riittävästi katetta 

kustannusten päälle, mutta toisaalta heikennetään kohonneen myyntihinnan takia 

asemaa markkinoilla ja asiakkaan silmissä.

5.3 Kustannuslaskentaprosessin ongelmia

Iskussa tuotekustannusten karkea ennakkolaskenta vaikuttaa olevan melko 

byrokraattinen, yksityiskohtainen ja joustamaton prosessi. Kaikki tuotteet joutuvat 

käymään läpi yhtä tarkan laskentavaiheen; edes kiireellisten ja merkityksettömimpien 

tuotteiden kohdalla ei jousteta. Nämä piirteet ovat lähellä Davilan & Woutersin (2004)
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mainitsemaa kolmea tavoitekustannuslaskennan negatiivista puolta, jotka ovat 

menetelmän 1) hitaus, kun teknologia ja tuotteen saaminen markkinoille ovat 

kustannuksia ratkaisevampia, 2) muodolliset laskentamenetelmät, jotka aiheuttavat 

turhaa suoraviivaisuutta ja byrokraattisuutta kustannuksillaan kilpailemattomille 

tuotteille sekä 3) liian yksityiskohtainen tieto epävarmoissa toimintaympäristöissä, kun 

suunnittelijoille riittäisi kustannuksista karkea arvio.

Nykyisellään Iskussa karkea ennakkolaskentavaihe hidastaa tuotteiden tuloa ulos 

tuotekehitysprosessista, koska usein laskennassa on ruuhkaa, jolloin tuotteet voivat 

joutua odottamaan laskentaan pääsyä parikin kuukautta. Erityisen tarpeettomasti 

hidastuu niiden tuotteiden läpimenoaika, jotka ovat malliston kannalta vähäpätöisiä 

mutta markkinoiden karmalta kiireellisiä ja jotka joutuvat muiden tuotteiden tavoin 

ennakkolaskentaj onon hännille. Sellaiset tuotteet, joihin joudutaan tekemään 

ennakkolaskentavaiheen jälkeen muutoksia, kulkevat prosessin läpi normaalia 

hitaammin, koska ne joutuvat palaamaan tuotekehitysj anal la alkuun päin ja siten myös 
uudelleen ennakkolaskentajonoon ja -vaiheeseen. Myös ne tuotteet, joista ei vielä 

protovaiheessa ole kaikkea kustannustietoa saatavilla ja joiden kustannuksista 

suunnittelijoille riittäisi nykyisiä ennakkokustannuksia karkeampi arvio, hidastelevat 

prosessissa. Suunnittelijoiden pitää tällöin pystyä tarjoamaan niistä laskentaihmisille 

yksityiskohtaisia tuotetietoja, jotta ennakkolaskenta pystyy tuottamaan yksityiskohtaiset 

tuotekustannuslaskelmat, jotka tuotteen kehityksen kannalta eivät välttämättä olisi edes 

tarpeen.

Iskussa nimenomaan karkea ennakkolaskenta on kustannuslaskentaprosessin 

joustamaton vaihe, kun taas muut tavoitekustannuslaskentaan viittaavat piirteet toimivat 

epämääräisemmin ja joustavammin. Näitä ovat esim. tavoitehinnan määrittäminen, 

tuotteen arvioiminen asiakkaan näkökulmasta sekä tavoitekustannuksiin pyrkiminen. 

Sen sijaan järjestelmällistä tavoitekustannuslaskentaa sovellettaessa koko kustannus- 

laskentaprosessi on melko byrokraattinen, koska mm. tavoitehinta perustuu yksittäisten 

tuoteominaisuuksien hintojen summaan, tavoitekustannukset pilkotaan yksittäisille
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tuoteosille ja arvoanalyysejä tehdään rutiininomaisesti, kunnes kustannukset ovat 
oikealla tasolla (ks. Kato 1993, Monden & Hamada 1991).

Tavoitekustannuslaskentaa sovellettaessa ongelmia syntyy muuttujien arvioimisen 

vaikeudesta, mikä aiheutuu toimintaympäristöön ja tuotantoon liittyvästä 

epävarmuudesta (Fisher 1995) mutta myös menetelmän perustumisesta pitkän aikavälin 

suunnitelmiin (Bayou & Reinstein 1998). Iskussa tavoitehintaa ja -katetta ja siten 
tavoitekustannuksia ei määritetä kovin rutiininomaisesti ja niillä ei myöskään 

myöhemmissä tuotekehitysvaiheissa ole tavoitekustannuslaskennan mukaista 

painoarvoa. Sen sijaan ongelmia aiheutuu erityisesti arvioitujen kustannusten 

määrittämisestä niiden laskentavaiheessa tuotteisiin vielä liittyvän epämääräisyyden 

takia. Myös tuotteen päätyminen markkinoille vajaan vuoden kuluttua karkeasta 

ennakkovaiheesta heikentää laskelmien luotettavuutta, koska tänä aikana inflaatio voi 

nostaa mm. raaka-aineiden hintoja paljonkin.

Iskun kustannuslaskentaprosessissa ei ongelmia aiheudu laskelmien 

monimutkaisuudesta, koska tuotteet ovat esim. elektroniikkatuotteisiin verrattuna 

suhteellisen yksinkertaisia (vrt. Bayou & Reinstein 1998). Ongelmia syntyy sen sijaan 

laajasta tuotevalikoimasta ja työmäärästä, mikä hidastaa tuotelaskentaa 

laskentaosastolla. Myös tuotesuunnittelijoilla on resurssien vähyydestä johtuen usein 

kiire, minkä takia he eivät välttämättä pysty paneutumaan jokaiseen tuotteeseen ja sen 

kustannusten minimoimiseen tarpeeksi. Tuotteen kustannukset nousevat Iskussa 

tuotekehityksen varrella karkeisiin ennakkokustannuksiin nähden melko usein. Tiukan 

aikataulun alaisena kustannustavoitteita näyttääkin olevan mahdotonta saavuttaa (Kato 

1993, Everaert & Bruggeman 2002).

Oikeanlaisen kustannustiedon tarjoaminen tuotesuunnittelijoille helposti ja oikeassa 
muodossa on tuotteiden kustannustehokkaan kehittämisen kannalta tärkeää (Kato 1993, 

Tomberg et ai. 2002). Iskussa tuotesuunnittelijat näyttävät saavan tarpeeksi tietoa 
erilaisten raaka-aineiden kustannuksista ja myös toimivan hyvässä yhteistyössä
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laskentaihmisten kanssa. Sen sijaan suunnittelijoilla oleva eri työvaiheisiin ja 

valmistustavan muutoksiin liittyvä kustannustieto vaikuttaa jokseenkin puutteelliselta. 

Iskussa tuotekehitysprosessi on mallinnettu, minkä on havaittu helpottavan 

tuotesuunnittelijoiden ymmärrystä kehityksen aikana tuotteelle kohdistuvista 

työvaiheista ja kertyvistä kustannuksista (Tomberg et ai. 2002). Myös työntekijöiden 

yleisesti ottaen pitkät työsuhteet lisäävät heidän tuntemustaan tuotekehitykseen 

liittyvistä prosesseista. Kuitenkin eri osastojen yhteistyön parantamisella ja erityisesti 

tuotteiden valmistustapoihin liittyvän kustannustiedon lisäämisellä voitaisiin 

tuotekehitystä ja -laskentaa tehostaa edelleen.

5.4 Kustannusten hallinta suunnittelutiimin sisällä vs. ympärillä

Tavoitekustannuslaskennan on havaittu toimivan tehokkaimmin sellaisissa yrityksissä, 

jotka tekevät tuotteisiinsa suurten uudistusten sijaan jatkuvasti vähäisiä muutoksia 

(Fisher 1995). Davilan & Woutersin (2004) mukaan tavoitekustannuslaskennasta on 

hyötyä vakailla aloilla, joilla tuotteiden elinkaaret ovat lyhyet, hintarajat ovat selkeästi 

määritellyt, teknologia on hyvin ymmärrettävissä ja joilla kustannukset ovat tuottoihin 

nähden merkittävässä osassa. Erityisesti menetelmä soveltuu tuotteisiin, jotka 

kilpailevat kustannuksillaan. Sen sijaan kustannusmallien tullessa monimutkaisemmiksi 

ja muiden kuin kustannustavoitteiden, kuten tuotekehitysajan ja asiakkaiden tarpeiden, 

merkityksen kasvaessa tavoitekustannuslaskennan hyödyt vähenevät. Etenkin korkean 

teknologian aloilla kustannuksia tulisi Davilan ja Woutersin mukaan hallita 

tavoitekustannuslaskennan sijaan tuotekehitystiimin ympärillä.

Isku harjoittaa liiketoimintaa huonekalualalla, joka on melko perinteinen ja vakaa. 

Yrityksen tuotteiden elinkaaret eivät ole kaikkien mahdollisten markkinoilla olevien 

tuotteiden elinkaariin verrattuna lyhimpiä mahdollisia, mutta ne lyhenevät koko ajan. 

Tuotevalikoima on laaja, ja myös yksittäisten tuotteiden tuotantovolyymit ovat suuria. 

Pääosin yrityksessä kehitellään täysin uusia tuotteita, mutta toisaalta tuotemuutokset 

eivät ole esim. teknisten tuotteiden uudistuksiin verrattuna kovinkaan mullistavia. Iskun
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tuotteet kilpailevat markkinoilla kustannuksillaan, mutta tuotesuunnittelussa esim. 

tuotteiden laatua ja asiakasnäkökulmaa painotetaan niitä ainakin jokseenkin enemmän: 

Vaikka kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, on ensisijaisena 

tavoitteena kuitenkin suunnitella kestäviä, korkealaatuisia ja hyvin muotoiltuja tuotteita. 

Iskussa tuotteiden valmistuksessa käytettävä teknologia on melko yksinkertaista, ja 

yhteisten resurssien kustannuksia syntyy tuotteille lähinnä työ- ja konetunneista. 

Kuviossa 5 on havainnollistettu Iskun tuotelaskennan asettumista Davilan & Woutersin 

(2004) kuvaamaan kustannushallintamalliin.

Korkea Kustannusten hallinta 
tuotekehitystiimin

ympärillä

Iskun
tuotekustannus-

laskenta
Muiden kuin 
kustannus- 
kriteerien 
tärkeys

Kustannusten hallinta 
tuotekehitystiimin 

sisällä, tavoite- 
kustannuslaskenta _Matala

Matala Korkea
Yhteisten resurssien kustannusten

mallintamisen vaikeus

Kuvio 5: Iskun tuotekustannuslaskenta vs. kustannusten hallinta tuotesuunnittelu- 

tumin sisällä / ympärillä

Iskun tuotekustannuslaskenta sijoittuu tavoitekustannuslaskennan ja Davilan & 

Woutersin (2004) kuvaaman tuotekehitystiimin ulkopuolisen kustannusten hallinnan
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välimaastoon. Iskun kustannuslaskentaprosessi ei noudattele täsmällisesti 

tavoitekustannuslaskentaa. Huomattavimmat poikkeavuudet tavoitekustannuslaskentaan 

verrattuna ovat tavoitehinnasta johdettujen tavoitekustannusten vähäinen vaikutus 
varsinaiseen kustannustavoitteeseen, funktionaalisen kustannusanalyysin abstraktisuus, 

tavoitekatteen löyhempi sidonnaisuus yrityksen strategiaan sekä laskelmien perinteisyys 

tuotteen lopullista hintaa määritettäessä. Monia yhtäläisyyksiä Iskun 

tuotekustannuslaskenta tavoitekustannuslaskentaan nähden kuitenkin sisältää, mutta 

toisaalta siinä on piirteitä myös kustannusten hallinnasta tuotesuunnittelutiimin 

ympärillä. Yhtenä perusteena tälle on suunnittelijoista huolimatta tuotelaskijoiden 

merkittävä rooli kustannuslaskennassa. Lisäksi tuoteosien yhtenäisyydellä pyritään 

lieventämään tuotesuunnittelijoiden tekemiin epävirallisiin laskelmiin liittyvää 

monimutkaisuutta, mikä viittaa tuotekehityksen ulkopuoliseen kustannusten hallintaan.

Iskussa trendinä on ollut tuotesuunnittelijoiden kustannustietoisuuden ja -vastuun 

lisääminen sekä kustannuslaskennan aikaistaminen tuotekehitysprosessissa. Konsernissa 

on myös mietitty keskitetystä tuotelaskennasta luopumista ja sen siirtämistä 

tuotekehityksen rinnalle yksittäisiin yhtiöihin. Tällöin idea olisi jokseenkin sama kuin 

Davilan ja Woutersin (2004) kuvaamilla rinnakkaisilla kustannushallintatiimeillä, jotka 

paneutuvat kustannusten alentamiseen tuotesuunnittelijoiden keskittyessä 

tuotekehityksessä muihin kuin kustannuksiin. Tosin Iskun tapauksessa 

kustannuslaskennan siirryttyä tuotekehityksen rinnalle tuotesuunnittelijoiden 

kustannustietoisuudella olisi edelleen merkittävä rooli ja sitä pyrittäisiin jopa lisäämään. 

Tuotekehityksen rinnalla sen sijaan tehtäisiin lähinnä virallista tuotelaskentaa. 

Nykyisellään tuotteen tullessa karkeaan ennakko laskentaan ovat sen kustannukset jo 

melko pitkälti sitoutuneita. Laskennan ollessa tuotekehityksen rinnalla voitaisiin 

suuntaa antavia laskelmia tehdä entistä aikaisemmin ja siten mahdollisesti välttää 

myöhäisemmissä tuotekehitysvaiheissa tuotteeseen kohdistuvia - sekä ajallisesti että 
rahallisesti kalliita - muutostarpeita. Konsernin keskitetty laskentaosasto voisi tällöin 

tuotelaskennan sijasta keskittyä välillisten kustannusten hallintaan sekä paneutua
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vaativampiin laskelmiin ja malleihin, jotka antaisivat vastauksia tuotteesta 

kokonaistuotannon kannalta.

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kustannuslaskentaprosessia ja sen 

ongelmia suomalaisessa huonekaluja valmistavassa yrityksessä. Tarkastelun pohjana oli 

Japanissa 1960-luvulla kehitetty tavoitekustannuslaskenta, joka keskittyy kustannusten 
hallintaan tuotantovaiheen sijaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, kuinka pitkälti kohdeyrityksen kustannuslaskentaprosessi ja sen 

ongelmat vastaavat tavoitekustannuslaskentaprosessia ongelmineen. Pyrkimyksenä oli 

myös havainnoida yrityksen tuotekehityksen kulkua ja siten ymmärtää 

tuotekehitysprosessin ja siihen olennaisena osana liittyvän kustannuslaskentaprosessin 

haasteellisuutta. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena Isku Oy:ssä, jossa haastateltiin 

kahdeksaa ihmistä tammi-maaliskuussa 2005. Yritystä koskevia taustatietoja kerättiin 

lähinnä talouslehdistöstä.

Tavoitekustannuslaskenta on suositelluin tapa kustannusten hallitsemiseksi 

tuotekehitysvaiheessa (Davila & Wouters 2004). Länsimaissa menetelmän

järjestelmällinen soveltaminen on vähäistä, mutta sen piirteitä voi löytää

edelläkävijäyrityksistä (Tuomela et ai. 1997). Myöskään Iskun kustannuslaskenta- 

prosessi ei noudattele täysin tavoitekustannuslaskennan mallia, vaan siinä on merkkejä 

myös perinteisestä kustannuslaskennasta. Pääpiirteissään Iskun kustannuslaskenta- 

prosessi mukailee tavoitekustannuslaskentaa. Kustannuksia lasketaan jo aikaisessa 

vaiheessa tuotekehitystä. Liikkeelle lähdetään tavoitehinnasta, josta vähentämällä 

tavoitekate saadaan tavoitekustannukset. Tämän jälkeen alkaa tuotesuunnittelu, jossa 

asiakasnäkökulma on vahvasti esillä. Tuotteelle arvioidaan melko joustamattomalla 

tavalla oletetut kustannukset, ja tuotekehityksen edetessä kustannuksia pyritään koko 

ajan alentamaan. Näitä Katon (1993) sekä Mondeniin & Hamadan (1991) kuvaamia
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toimintatapoja sovelletaan Iskussa kuitenkin abstraktimmin ja epäsystemaattisemmin 

kuin varsinaisessa tavoitekustannuslaskennassa.

Epätäsmällisestä tavoitekustannuslaskennan käytöstä Iskussa kertoo se, että 

tavoitehintaa ei määritetä tarkkaan tuoteosien asiakkaalle luomien arvojen 

yhteissummana, vaan se asetetaan karkeasti jollekin hintavälille. Myöskään tuotteen 

kustannuksia ei pyritä alentamaan siten, että jokaista tuoteosaa ja sen tehtävää 

arvioitaisiin yksityiskohtaisesti ja näistä asiakkaan näkökulmasta vähiten arvoa 

tuottaviin osiin tehtäisiin muutoksia. Erityinen erottava tekijä tavoitekustannus- 

laskentaan verrattuna on se, että vaikka tavoitekustannukset lasketaan tavoitehintaan 

perustuen, ei niillä juurikaan ole merkitystä tuotekehityksen edistyessä. Sen sijaan 

Iskussa toimivat kustannustavoitteena ennemminkin karkeassa ennakkolaskenta- 

vaiheessa lasketut oletetut kustannukset. Ja vaikkakin kustannustavoitteena ovat 

tavoitekustannusten sijaan karkeat ennakkokustannukset, ei niidenkään saavuttamiseen 

panosteta riittävästi. Iskussa ei järjestelmällisesti pyritä saamaan oletettuja kustannuksia 

tavoitekustannusten (tai kustannustavoitteen) tasolle, mikä on Katon (1993) mukaan 

tavoitekustannuslaskennan tärkein tehtävä. Iskussa tavoitehinnasta johdetut 

tavoitekustannukset eivät myöskään määrää tuotteen lopullista myyntihintaa. Sen sijaan 

myyntihinta pohjautuu tarkistettujen kustannusten ja katteen summaan, mikä viittaa 

perinteiseen kustannuslaskentaan (ks. Fisher 1995). Iskun kustannuslaskentaprosessi 

onkin välimuoto perinteisestä ja tavoitekustannuksiin perustuvasta kustannuslaskenta- 

prosessista (ks. kuvio 4).

Kolme neljästä Davilan & Woutersin (2004) mainitsemasta tavoitekustannuslaskennan 

negatiivisesta ominaisuudesta liittyy läheisesti Iskun kustannuslaskentaan. Nämä ovat 

järjestelmän hitaus, muodolliset laskentamenetelmät sekä liian yksityiskohtainen tieto, 

ja ne aiheuttavat ongelmia erityisesti karkeassa ennakkolaskentavaiheessa. Vaikka tuote 
on malliston karmalta vähäpätöinen mutta markkinoiden kannalta kiireellinen tai vaikka 

tuotteesta laskettavalla tarkalla kustannustiedolla ei aina ole suunnittelijoille 

tuotekehityksen alkuvaiheessa paljoa merkitystä, joutuu se muiden tuotteiden tavoin
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käymään läpi yksityiskohtaisen laskentavaiheen, mikä hidastaa sen markkinoille 

päätymistä. Yleensäkin myös muiden tuotteiden kustannuslaskenta kestää turhan kauan 

johtuen mallistojen laajuudesta ja suuresta työmäärästä. Fisherin (1995) ja Bayoun & 

Reinsteinin (1998) mainitsema muuttujien arvioimisen vaikeus aiheuttaa ongelmia 

myös Iskun kustannuslaskentaprosessissa. Tuotekehityksen alkuvaiheessa tuote on vielä 

varsin epämääräinen hahmotelma, josta pitäisi kuitenkin pystyä antamaan laskijoille 

tarkkoja tietoja. Tuotteeseen liittyvä epävarmuus johtuu osittain siitä, että tuote päätyy 

markkinoille vasta pitkän ajan päästä kustannuslaskelmien tekemisestä, ja matkan 

varrella se voi kohdata monenlaisia muutostarpeita.

Iskussa tuotesuunnittelijat tekevät tuotteita koskevia epävirallisia kustannuslaskelmia jo 

aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä. Viralliset ennakkolaskelmat tehdään sen sijaan 

protovaiheessa ja lisäksi melko etäällä tuotesuunnittelusta, koska laskenta sijaitsee 

tuotekehitykseen nähden eri yhtiössä. Tuotekehityksen kannalta näyttäisikin olevan 

hyödyllistä, jos virallinen tuotekustannuslaskenta sijaitsisi samassa yhtiössä 

suunnittelun rinnalla, mikä on lähellä Davilan & Woutersin (2004) kuvaamaa 

rinnakkaista kustannustenhallintaa. Tällöin tuotelaskija pystyisi syventämään 

tuntemustaan tuotekehitysprosessista ja ainakin osittain vähentämään suunnittelijoiden 

työtaakkaa laskelmiin liittyen. Tuotekehityksen asteesta riippuen laskelmia voisi olla 

monentasoisia ja siten myös epämääräisistä tuotehahmotelmista voitaisiin tehdä 

suunnittelijoiden toivomia karkeita ennakkolaskelmia, jotka olisivat laskijoiden 

ammattitaidosta ja prosessituntemuksesta johtuen kuitenkin suhteellisen luotettavia. 

Tuotelaskennan ja -suunnittelun rinnakkaisuus tiivistäisi yhteistyötä, mikä taas 

todennäköisesti tehostaisi tuotekehitystä sekä kustannus- että ajankäyttönäkökulmasta. 

Kuten Davila ja Wouters (2004) mainitsevat, ei kustannusten hallinta suunnittelutiimin 

rinnalla ole välttämättä tavoitekustannuslaskennalle vastakkainen kustannustenhan inta- 

keino, vaan se voi toimia jälkimmäistä täydentäen. Siten myös Iskussa siirtämällä 

tuotelaskenta suunnittelun rinnalle voitaisiin mahdollisesti yhdistää tavoitekustannus- 

laskentaan viittaavien toimintatapojen ja rinnakkaisen kustannushallinnan hyödyt.
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Tuotekehitys on yrityksen toiminnan kannalta merkittävä prosessi, sillä se sitoo paljon 

resursseja ja ulottuu ajassa pitkälle eteenpäin. Se nivoutuu moneen liiketoiminnan osa- 

alueeseen ja koskee siten monien eri osastojen työntekijöitä. Tuotekehityksessä 

yhdistyvät tuotesuunnittelijoiden taholta luovuus ja innovatiivisuus ja toisaalta mm. 

tuotanto- ja laskentaosaston taholta tuotteen valmistusta ja kustannuksia koskevat 

rajoitteet. Siksi sen hallitsemiseksi eri osastojen välinen yhteistyö ja kommunikointi 

mutta myös kustannustiedon jakaminen, työntekijöiden motivoiminen ja ilmapiirin 

myönteisyys ovat erittäin tärkeitä. Tuotekehityksen haasteellisuus vaikuttaa paljolti 

myös tuotekustannuslaskentaan. Kilpailun kiristyessä ja tuotteiden elinkaarten 

lyhentyessä yritykset pyrkivät tehostamaan tuotekehitystään ja alentamaan 

tuotekustannuksiaan tekemällä niitä koskevia laskelmia todennäköisesti entistä 

aikaisemmissa vaiheissa tuotekehitystä. Siten tuotekehitysosastoihin tullaan 

kohdistamaan aikaisempaa enemmän kustannustenalentamispaineita. Tällöin 

tuotesuunnittelijat haluavat tuotehahmotelmistaan laskelmia jo hyvin aikaisissa 

tuotekehitysvaiheissa hyvin karkeisiin tuotetietoihin perustuen. Ongelmana onkin 

tuottaa luotettavia kustannuslaskelmia varsin epämääräisestä tuotteesta, jonka 

tuotekehitykseen liittyvien päätösten kannalta nämä aikaisissa vaiheissa tehtävät 
laskelmat ovat kuitenkin erittäin tärkeitä.

Nykyisten liiketoimintaympäristöjen ollessa epävarmoja ja jatkuvasti muuttuvia 

vaaditaan yritysten liiketoimintaprosesseilta joustavuutta. Tavoitekustannuslaskenta on 

järjestelmällisesti sovellettuna melko jäykkä menetelmä, mikä voi selittää sen 

epätäsmällistä käyttöä länsimaissa. Siitä ei kuitenkaan näytä olevan selvyyttä, miksi 

japanilaiset yritykset ovat onnistuneet käyttämään menetelmää kokonaisvaltaisesti 

kustannustehokkaiden ja asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden kehittelemiseksi. 

Osittain eroavaisuutta Japanin ja länsimaiden johtamiskäytännöissä voi pyrkiä 

selittämään kulttuurieroilla. Martin et ai. (1992) mukaan japanilaisissa yrityksissä 

keskitytään länsimaisia yrityksiä enemmän pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja jatkuvaan 

parannukseen. Asiakkaisiin pidetään yllä läheisempiä suhteita. Työntekijät saattavat 

työskennellä samassa yrityksessä jopa koko ikänsä, ovat työnantajia kohtaan lojaalimpia
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ja myös asennoituvat työhönsä vakavammin. Heitä motivoidaan pitkälti psykologisin 

kannustimin. Japanilaiset toimivat työpaikalla yhteisöllisemmin ja työskentelevät siten 

keskenään länsimaalaisia paremmin. Näitä organisatorisia eroja ei voi tietenkään 

yleistää, mutta niissä voi olla osasyy siihen, miksi japanilaiset ovat onnistuneet 

soveltamaan tavoitekustannuslaskentaa menestyksekkäästi.

Iskun kustannuslaskentaprosessin ongelmat ovat samantyyppisiä tavoitekustannus- 

laskennan ongelmiin verrattuna, ja ne liittyvät nimenomaan karkeaan ennakkolaskenta- 

vaiheeseen. Erityisesti menetelmän hitaus, muodolliset laskentatavat, tietojen 

yksityiskohtaisuus sekä muuttujien arvioimisen vaikeus koetaan Iskussa ongelmallisena. 

Case-yrityksen kustannuslaskentaprosessin ja tavoitekustannuslaskennan perus

ongelmien samankaltaisuus näyttäisi tutkimuksen perusteella johtuvan tuotekehityksen 

luonteesta: Tuotesuunnittelijoiden on usein vaikea arvioida kustannuslaskennassa 

tarvittavia tarkkoja tuotetietoja, koska monet tuotteet ovat laskentavaiheessa vielä niin 

epämääräisiä, ja he kokevat tuotelaskennan siksi etenkin joidenkin tuotteiden kohdalla 

liian muodolliseksi, yksityiskohtaiseksi ja hitaaksi. Tarkkojen kustannuslaskelmien 

sijaan tuotesuunnittelijat haluaisivat kehityksen kohteena olevista tuotteista karkeita 

laskelmia jo hyvin aikaisin. Toisaalta laskentatoimen tulisi käsitellä kaikkia laskennan 

kohteita tasapuolisesti ja sen tuottaman tiedon tulisi olla mahdollisimman oikeellista. 

Suurena haasteena tuotekehityksen kustannustehokkuuden lisäämisen kannalta onkin 

tuottaa hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa mahdollisimman luotettavia tuotelaskelmia 

hyvin karkeisiin tuotetietoihin perustuen. Hyvösen & Vuorisen (2004) tutkimuksen 

mukaan modernien tuotekustannuslaskentamenetelmien - mukaan lukien 

tavoitekustannuslaskennan - käyttöönoton aloittaminen ei ole vähentänyt 

tuotekustannuslaskennan perusongelmia. Yhtenä suurimmista tuotelaskentaan liittyvistä 

ongelmista he mainitsevatkin juuri laskelmia varten tarvittavan tiedon keruun 

ongelman.

Tutkimuksen perusteella tuotekehitykseen vahvasti sidoksissa oleva tuotekustannus- 

laskenta näyttää olevan haastava prosessi, jossa löytyy lähes aina kehittämisen varaa.
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Tässä tutkimuksessa huomio on kohdistettu yhden suomalaisen huonekaluyrityksen 

kustannuslaskentaprosessiin ja sen ongelmiin. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista 

tutkia samanaikaisesti montaa suhteellisen samankokoista, huonekaluja valmistavaa, 

sekä koti- että ulkomaista yritystä. Tutkimuksen kohteena olevien yritysten suuri 

lukumäärä ei saisi tehdä tutkimuksesta pelkästään pinnallista katsausta. Sen sijaan 

tutkimuksessa tulisi pyrkiä syvällisyyteen, jotta kustannuslaskentaprosesseista saataisiin 

tarpeeksi selkeä ja ymmärrettävä kuva. Tarkoituksenmukaista olisi vertailla yritysten 
kustannuslaskentaprosesseja ongelmineen ja pyrkiä löytämään niissä ilmeneville eroille 

ja yhtäläisyyksille selittäviä tekijöitä.

Tutkimusta olisi hyvä laajentaa myös muiden alojen yrityksiin. Davilan & Woutersin 

(2004) mukaan alhaisen ja korkean teknologian yritykset käyttävät tuotekustannustensa 

hallitsemiseksi erilaisia keinoja. Kustannuslaskentaan vaikuttavat myös tuotteiden 

elinkaaret, hintarajat sekä kustannusten merkittävyys tuottoihin nähden. Tämän takia 

olisikin hyödyllistä tutkia monentyyppisten yritysten kustannuslaskentaprosesseja 

ongelmineen ja pyrkiä löytämään niistä säännönmukaisuuksia. Yhtenä vaihtoehtona on 

myös tutkia, millaisia vaikutuksia eri laskentatavoilla - kuten jako-, lisäys- ja 

toimintolaskennalla - on laskentaprosessiin ja sen ongelmiin. Kustannuslaskenta- 

prosesseja ja niiden ongelmia käsitteleviä tutkimuksia on länsimaissa verrattain vähän, 
joten tulevaisuuden tutkimuksella voi olla tälle aiheelle paljon annettavaa.
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