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Ajoneuvoteollisuudessa on yleistä toteuttaa massaräätälöintistrategiaa, jossa tuotteet 

valmistetaan asiakaskohtaisesti asiakasvaatimusten mukaan. Tuotteita myös kehitetään 

jatkuvasti, joka vaatii suunnittelumuutoksia. Nämä seikat altistavat yritykset 

tuoterakenteiden muutoksille kesken tilaus-toimitusketjun, joiden huono hallinta voi 

johtaa merkittäviin ongelmiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. 

Tutkimuksen kohdeyrityksen kokoonpanotehtaalla valmistetaan kaivosajoneuvoja, jossa 

huonon muutoksen hallinnan koetaan olevan ongelma, johon tulee kiinnittää huomiota. 

Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa joustava ja yksinkertainen 

kustannuslaskentamalli työkoneiden kokoonpanotehtaan tuotemuutoksille. 

Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, jossa rakennetaan laskentamalli ja sen 

toimivuutta havainnollistetaan testiaineiston avulla. Testiaineisto on kerätty 

teemahaastatteluilla ja strukturoiduilla kyselylomakkeilla. Laskentamalli on yhdistelmä 

aikaperusteista toimintolaskentaa ja lisäyslaskentaa. Tuotemuutosten aiheuttamat 

ongelmat johtuvat enimmäkseen yrityksen sisäisistä virheistä muutoksen hallinnassa. 

Isoimmat kustannustekijät ovat ”isojen komponenttien” materiaalikustannukset, 

läpimenoajan pidentyminen sekä asentajille koituva ylimääräinen työ.  
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Mass customization strategy is common in automotive industry, where the products are 

manufactured by customer’s demands. Products also must be developed continuously, 

trough engineering changes. These matters expose the companies to product 

specification changes in the middle of order-to-delivery chain, whose bad management 

can lead to significant problems and extra costs. 

The case company has a heavy mining equipment assembly factory, where bad change 

management is a problem, which needs to be studied. The aim of the study was to build 

a simple cost calculation model to measure the costs of order changes in a heavy 

equipment assembly factory. 

The study is a constructive case study, in which a cost calculation model is built and its 

functionality is demonstrated by test material. The test material is collected by theme 

interviews and structured questionnaire. The cost calculation model is a combination of 

time-driven activity based costing and job order costing. The problems caused by order 

changes are mainly generated by internal mistakes in the change management process. 

The biggest cost factors are material costs of “big components”, lengthened trough put 

time and extra work for blue-collar workers. 
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1 JOHDANTO 

 

Kyky valmistaa tuotteita asiakkaan määrittelemän tuoterakenteen mukaiseksi voi olla 

erittäin tärkeä kilpailuetu, mutta samalla se altistaa valmistajan mahdollisille asiakkaalta 

tuleville muutospyynnöille kesken tilaus-toimitusprosessia. Valmistajat yleensä 

hyväksyvät nämä muutospyynnöt palvellakseen asiakkaitaan paremmin. 

Muutospyyntöjen toteuttaminen kuitenkin aiheuttaa usein ylimääräisiä kustannuksia 

joiden ennalta-arviointi on vaikeaa, ja lisäksi asiakasta ei usein laskuteta pyyntöjen 

toteuttamisesta. (Uskonen & Tenhiälä, 2011, s. 420.) Asiakkailta lähtevien 

muutospyyntöjen lisäksi impulssi tuoterakenteen muutoksille voi tulla yrityksen sisältä, 

jolloin puhutaan suunnittelumuutoksista ja -virheistä. Suunnittelumuutoksia tehdään 

tavallisimmin tuotteen toiminnallisuuden parantamiseksi, kun taas suunnitteluvirheet 

ovat nimensä mukaisesti virheitä tuoterakenteessa. Asiakkaalta tulevat muutospyynnöt 

sekä edellä mainitut, niin sanotut sisäiset muutokset, johtavat hyvin samanlaiseen 

muutosprosessiin, jonka puutteellinen hallinta johtaa erilaisiin ongelmatilanteisiin 

tuottaen kustannuksia. Uskonen ja Tenhiälä (2011, s. 421) toteavat tutkimuksessaan, 

että vaikka muutospyyntöjen tiedetään aiheuttavan kustannuksia ja niiden oikeanlaisen 

hallinnan olevan tärkeää, muutoksista aiheutuvia kustannuksia on tutkittu verrattain 

vähän. 

 

1.1 Työn taustaa 

Tässä työssä tutkitaan muutoksista aiheutuvia kustannuksia kokoonpanotehtaalla, jossa 

valmistetaan kaivosteollisuuden työkoneita. Ilmiötä tutkitaan kohdeyrityksessä, jossa 

koetaan, että huono muutosten hallinta aiheuttaa häiriöitä eritoten vallitsevassa 

tilanteessa, jossa tilauskanta on poikkeuksellisen suuri. Kohdeyrityksessä on aiemmin 

tehty tutkimus muutosten hallinnasta, jossa kartoitettiin kohdeyrityksen muutosten 

hallinnan nykytila ja laadittiin toimenpide-ehdotuksia. Ongelmaa ei ole kuitenkaan vielä 

saatu ratkaistua tyydyttävälle tasolle. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää mitkä ovat 
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todelliset muutoksista aiheutuvat kustannukset, jonka avulla voidaan tunnistaa 

kehityskohteet sekä ohjata resurssit tehokkaammin ja täsmällisemmin. Ennen kuin 

kustannuksia ryhdytään mittamaan, täytyy saada ymmärrys siitä, mistä eri tekijöistä 

kustannukset muodostuvat kyseisessä toimintaympäristössä, ja kehittää niiden 

mittaamiselle systemaattinen lähestymistapa luotettavien tulosten saamiseksi. 

 

1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa joustava ja yksinkertainen 

kustannuslaskentamalli työkoneiden kokoonpanotehtaan tuotemuutoksille. 

Laskentamallin testaamiseksi kerätään testiaineistoa, jonka avulla laskentamallin 

toimivuutta arvioidaan. Testiaineiston tuloksia tulkitsemalla pyritään myös selvittämään, 

mitkä ovat huonon muutoksen hallinnan merkittävimmät kustannustekijät. Pidemmällä 

tähtäimellä laskentamallin antamat tulokset voivat toimia mahdollisena argumenttina 

yrityksen ylemmälle johdolle muutoksen hallinnan kehittämisen puolesta tai auttaa 

asiakkaalta tulevien muutospyyntöjen hinnoittelussa.  

Tutkimus etsii vastausta tutkimuskysymyksiin, joita ovat: 

1. Millainen kustannuslaskentamalli soveltuu parhaiten havainnollistamaan 

tuotemuutosten aiheuttamia kustannuksia? 

2. Mistä kokoonpanotehtaan tuotemuutokset tyypillisesti johtuvat? 

3. Mitkä ovat muutosten merkittävimmät kustannustekijät työkoneiden 

kokoonpanotehtaalla ja minkälainen muutosten kustannusrakenne on? 

Tutkimus on rajattu koskemaan tilaus-toimitusketjussa tapahtuvia esilehti- ja 

tuoterakennemuutoksia. Ne käsittävät siis muun muassa asiakkaalta lähtöisin olevat 

toimitusvarustuslistamuutokset sekä yrityksen sisäiset muutokset joissa tuotteen 

rakennetta muutetaan, kuten suunnittelumuutokset ja -virheet. Niin sanottuja 

kuvamuutoksia, eli piirustusmuutoksia ei ole sisällytetty tutkimukseen. Empiirisessä 

osiossa rajaus on tehty koskemaan vain kohdeyrityksen Turussa sijaitsevaa 

kokoonpanotehdasta. Tutkimuksessa ei kerrota muutosten todellisia kustannuksia. 

Muutoksia ei ole rajattu koskemaan mitään tiettyjä tuotteita tai asiakkaita, sillä kaikkien 

tuotteiden ja asiakkaiden muutokset käyvät läpi samat prosessit. Kun huomioitiin työn 
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laajuus, tavoitteet ja aiemmin kohdeyritykselle tehty tutkimus, päätettiin, että tämän 

tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa kattavia toimenpide-ehdotuksia. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimusstrategia tarkoittaa tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. 

Hirsjärvi (2009, s. 132-134) esittelee ja määrittelee kirjassaan kolme perinteistä 

tutkimusstrategiaa, joita ovat: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus sekä 

tapaustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan yhden käsiteltävän muuttujan 

vaikutusta toiseen muuttujaan. Survey-tutkimuksessa tietoa kerätään standardoidussa 

muodossa joukolta ihmisiä, esimerkiksi kyselylomakkeilla tai strukturoiduilla 

haastatteluilla, jonka avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiötä. 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, jonka tavoitteena 

on tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. 

Kasanen, Lukka ja Siitonen luettelevat tutkimuksen vaihtoehdoiksi nomoteettisen, 

päätöksentekometodologisen, toiminta-analyyttisen, käsiteanalyyttisen ja 

konstruktiivisen tutkimusotteen. Nomoteettisen lähestymistavan taustalla on 

kausaalisuuteen nojaava selitysmalli, joka pyrkii etsimään yleisiä säännönmukaisuuksia 

tutkimuskohteissaan. Päätöksentekometodologinen tutkimusote perustuu yleensä 

samanlaisiin olettamuksiin kuin nomoteettinen lähestymistapa, mutta se on 

normatiivisempi ja sen antamilla tuloksilla on tarkoitus auttaa yrityksen johtoa 

johtamisessa. Toiminta-analyyttinen lähestymistapa keskittyy analyysissään ihmiseen ja 

sen painopiste on läpikotaisen ymmärryksen saaminen tutkittavasta ilmiöstä. 

Käsiteanalyyttinen tutkimusote pyrkii tuottamaan uutta tietoa pääasiassa päättelyn 

avulla. (Kasanen et al., 1993, s. 255-256.) Konstruktiivisella tutkimusotteella pyritään 

ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia tuottamalla innovatiivisia konstruktioita 

(Kasanen et al. 1993, s. 244). Tutkimusotteen ydinkäsitteellä, konstruktiolla, on 

käytännössä ottaen loputon määrä mahdollisia toteutumia (Lukka, 2014). 

Edellä mainittujen määrittelyjen perusteella tämä tutkimus on konstruktiivisella 

lähestymistavalla toteutettu tapaustutkimus. Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi 
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voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin, jotka tosin voivat vaihdella tutkimuksesta riippuen 

(Kasanen et al., 1993, s. 246): 

1. Relevantin ongelman löytäminen. 

2. Tutkimusaiheen syvällisen tuntemuksen hankkiminen teoreettisesti sekä 

käytännöllisesti. 

3. Ratkaisumallin innovointi ja ongelman ratkaisevan konstruktion kehittäminen. 

4. Luodun ratkaisumallin toteuttaminen ja sen toimivuuden testaaminen. 

5. Ratkaisussa käytettyjen teorioiden kytkeytymisen osoittaminen ja ratkaisun 

uutuusarvon osoittaminen. 

6. Ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelu.  

Kuitenkaan kaikki tutkimukset, jossa ratkotaan reaalimaailman ongelmia, eivät ole 

konstruktiivisia tutkimuksia. Kuvassa 1 on havainnollistettu konstruktiivisen 

tutkimuksen elementit. Siitä nähdään, että olennainen osa konstruktiivista tutkimusta on 

yhdistää ongelma ja sen ratkaisu johonkin teoreettiseen viitekehykseen. Olennaista on 

myös ratkaisun uutuusarvon ja toimivuuden osoittaminen. (Kasanen et al., 1993, s. 246.) 

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen elementit (Kasanen et. al., 1993, s. 246). 

 

Tutkimuksen ratkaisu on siis laskentamalli, jonka toimivuutta arvioidaan testiaineiston 

avulla. Laskentamallin rakentamisessa ja testiaineiston keräämisessä tiedonkeruun 

välineenä käytetään laadullisia metodeja, pääasiassa puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja, havainnointia sekä strukturoituja kyselylomakkeita. 

Toimistotyöntekijöiden kustannuksia selvitetään strukturoidussa muodossa 

kyselylomakkeilla, ja laskentamallin muita osioita testataan keräämällä tietoa 

yksittäisistä muutostapauksista haastattelemalla asianomaisia henkilöitä. Näiden lisäksi 

aineiston hankinnassa hyödynnetään kohdeyrityksen tietojärjestelmissä olevia 
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dokumentteja. Tutkimuksen teoreettinen aineisto on kerätty pääasiallisesti tieteellisistä 

julkaisuista, mutta myös oppikirjoista ja sähköisistä julkaisuista. 

 

1.4 Työn rakenne 

Tutkimus on jakautunut johdannon lisäksi viiteen lukuun. Johdantoa seuraava luku 

sisältää teoreettisen tarkastelun toimintaympäristöstä, jossa tutkimusta toteutetaan. 

Luvussa käsitellään tuotemuutoksia yleisellä tasolla, niistä aiemmin tehtyjen 

tutkimusten avulla: miksi niitä tehdään, miten niiden läpivienti on yrityksissä 

tyypillisesti toteutettu sekä mitkä ovat yleisimmät niistä aiheutuvat ongelmat. Toisessa 

luvussa tarkastellaan laskentakohteen, eli tuotemuutosten kannalta relevantteja 

kustannuslaskentamenetelmiä, sekä niiden rakentamis- ja implementointiprosessia 

teoreettisella tasolla. Kolmannessa luvussa esitellään kohdeyritys, sen tilaus-

toimitusketju, muutosprosessien hallinta sekä rakennettu laskentamalli. Sen jälkeisessä 

luvussa on raportoitu laskentamallin testiaineistosta ja sen keräämisen menetelmistä, 

sekä tulkitaan mallin antamia tuloksia. Tutkimuksen viimeinen luku sisältää 

johtopäätökset ja loppuyhteenvedon, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin, arvioidaan 

tutkimuksen tulosten luotettavuutta sekä ideoidaan jatkokehityssuosituksia. 

Tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne. 
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2 TUOTEMUUTOSTEN TARPEET, TOTEUTTAMINEN 

JA VAIKUTUKSET 

 

 

Tässä luvussa käsitellään teoreettiset lähtökohdat tuotemuutosten tarpeille, niiden 

toteuttamiselle sekä niiden aiheuttamille vaikutuksille. Luvun ensimmäinen osa pyrkii 

selventämään, mistä tuotteiden asiakaskohtaisessa muuntelussa on kyse, ja miten 

tuoterakenne muodostetaan tuotetiedonhallintajärjestelmässä. Toisessa osassa 

käsitellään suunnittelumuutoksia aiempien tutkimusten kautta – mistä syystä niitä 

tehdään ja miten muutosprosessia voidaan hallita. Luvun lopussa keskitytään 

tuotemuutosten vaikutuksiin tutkimuksen toimintaympäristössä, eli tilaus-

toimitusketjussa. 

 

2.1 Tuotteiden asiakaskohtainen muuntelu 

2.1.1 Massaräätälöintistrategia 

Blecker ja Friedrich (2006, s. 2) määrittelevät massaräätälöinnin itseristiriitaiseksi 

termiksi joka yhdistää kaksi toisilleen vastakohtaista konseptia yhdeksi. 

Massaräätälöinti pyrkii siis yhdistämään kaksi erilaista tuotantotapaa, jotka ovat massa- 

ja räätälöintituotanto. Massatuotannossa tuotetaan matalakustanteisia tuotteita 

hyödyntämällä standardoimista sekä tuotannon mittakaavaetuja ja se on perinteisin 

tuotantomuoto. Räätälöintituotannossa tuotteet ovat pitkälle yksilöityjä, sillä ne 

suunnitellaan asiakaskohtaisesti asiakasvaatimusten mukaan. (Blecker & Friedrich, 

2006, s. 2; Ahoniemi et al., 2007, s. 15.) Blecker ja Friedrich määrittelevät 

massaräätälöinnin liiketoimintastrategiaksi, joka pyrkii tarjoamaan asiakkaille 

yksilöityjä tuotteita massatuotannon tehokkuudella. He täsmentävät, että yhä 

useammilla liiketoiminnan aloilla asiakkaat eivät enää etsi standardoituja tuotteita, vaan 

tuotteita, jotka vastaavat yhä paremmin asiakkaiden vaatimuksiin. (Blecker & Friedrich, 

2006, s. 2.) Ahoniemi ym. puolestaan lisäävät massaräätälöinnin käsitteeseen sen 

pyrkivän tuottamaan räätälöidyn tuotteen massatuotannon tehokkuudella joustavien 

tuotantoprosessien ja organisaatiorakenteiden avulla (Ahoniemi et al., 2007, s. 16). 
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Blecker ja Friedrich (2006, s.14) toteavat, että massaräätälöinnillä on kiistattomia etuja, 

joilla saavutetaan etulyöntiasema kilpailijoihin. Ahoniemi ym. (2007, s. 97) raportoivat 

kirjassaan Metso Mineralsille toteutetusta massaräätälöintihankkeesta, jonka avulla 

Metso saavutti huomattavat parannukset läpimenoajassa ja tuottavuudessa sekä 

toiminnan hallittavuudessa. Tämän lisäksi Ahoniemi ym. listaavat seuraavia 

massaräätälöinnillä saavutettuja hyötyjä perustuen yrityshaastatteluihin: kustannusten 

alentuminen, asiakasläheisyys, laadun paraneminen sekä variaatioiden hallinta 

(Ahoniemi et al., 2007, s. 33) Massaräätälöintistrategian onnistuneeseen 

implementointiin sisältyy kuitenkin omat haasteensa jotka johtuvat pääasiassa kahdesta 

ongelmasta; Blecker ja Friedrich (2006, s. 14) ovat jaotelleet ne ulkoiseen ja sisäiseen 

monimutkaisuuteen. Ulkoinen tekijä liittyy asiakkaan epävarmuuteen ja epäröintiin 

kustomoidessa mieleistänsä tuotetta. Sisäiset ongelmat taas ovat organisaation omissa 

operaatioissa koettua monimutkaisuutta.  

Bleckerin ja Friedrichin mukaan ulkoinen tekijä johtuu yleisesti ottaen asiakkaan 

kokemasta turhautumisesta, hämmennyksestä ja kyvyttömyydestä valita itselleen sopiva 

tuote monista vaihtoehdoista. He lisäävät, että usein asiakkaalla ei ole riittävää 

tietämystä edes omista todellisista tarpeistaan, saati tilaamastaan tuotteesta. Tästä 

epävarmuudesta johtuen asiakkaan mieli yleensä muuttuu ja he tekevät muutoksia 

tilaamiinsa tuotteisiin. Etenkin Business-to-Business markkinoilla tätä ongelmaa on 

pyritty osittain ratkaisemaan erilaisilla konfiguraatiojärjestelmillä jotka automaattisesti 

luovat valmiin tuotteen asiakkaan vaatimusten mukaan. Blecker ja Friedrich ovat sitä 

mieltä, että paras keino olisi kuitenkin luoda vankempia suhteita asiakkaisiin ja oppia 

ymmärtämään paremmin heidän tarpeitaan, sillä jos asiakas ei saa tilattua oikeita 

tuotteita, heidän luottamus massaräätälöintiä kohtaan laskee. (Blecker & Friedrich, 2006, 

s. 14-16.) 

Sisäinen monimutkaisuus puolestaan johtuu pääasiassa kasvaneesta tuotevalikoimasta 

joka Bleckerin ja Friedrichin (2006, s. 16) vaikuttaa negatiivisesti operaatioihin 

kasvattaen kustannuksia ja hidastaen toimitusketjun nopeutta. He lisäävät, että 

massaräätälöinnissä ei voida valmistaa laajaa tuotevalikoimaa ilman tuotannon 

tehokkuuden menettämistä. Yeh ja Chu (1991) kirjoittavat, että tuotteiden 

lisääntymisellä on merkittävä vaikutus kustannuksiin ja kohtalainen vaikutus palvelun 

tasoon ja toimitusaikoihin. Kustannusten lisääntyminen johtuu pääasiassa valmistuksen 
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monimutkaisuudesta ja lisääntyneiden yleiskustannusten muodossa. (Blecker & 

Friedrich, 2006, s. 16) Tämä väittämä on kuitenkin ristiriidassa Ahoniemen ym. (2007, s. 

32-33) tutkimushaastattelujen tuloksissa, jossa massaräätälöintiin siirtyneistä 37:stä 

yrityksestä 10 kertoi havainneensa kustannusten alenemista, ja peräti 19 kertoi toimitus- 

ja läpimenoaikojen lyhentyneen. Ahoniemen ym. kirjoittavat että saman 

tutkimushaastattelun perusteella suurimmat massaräätälöintiin liittyvät haasteet ovat 

optioiden suuri määrä, niiden hallinta ja muutosten hallinta. Blecker ja Friedrich (2006, 

s. 16-17) lisäävät vielä, että tuotevalikoiman laajentuminen ja siitä johtuva 

monimutkaisuus vaikuttaa negatiivisesti muiden muassa tuotannonsuunnittelun ja oston 

toimintaan.  

 

2.1.2 Tuoteyksilön muodostaminen 

Kun valmistetaan asiakaskohtaisia räätälöityjä, korkean teknologian ja suuria 

kokonaisuuksia sisältäviä tuotteita, niiden yksilöllinen ja kustannustehokas 

valmistaminen ilman tukevia tietojärjestelmiä on liki mahdottomuus. 

Tuotetiedonhallintajärjestelmä on tällainen tietojärjestelmä, ja sen tehtävä on hallita 

tuotteiden teknisiä tietoja ja dokumentaatioita. (Ahoniemi et al., 2007, s. 38.) 

Tuotetiedonhallintajärjestelmä on laaja kokonaisuus, joka tukee erilaisen tiedon 

luomista, tallentamista, päivittämistä, jakelua ja hyödyntämistä (Sääksvuori & Immonen, 

2002, s. 21). Sääksvuori ja Immonen (2002, s. 27) kuvailevat tuotetietomallin ideaksi 

hallita tuotteiden tietoja, ja niiden suhteita toisiin tietoihin. Heidän määrittelemä 

geneerinen eli yleinen tuoterakenne on kehitetty tuotteille, jonka osilla on useita 

vaihtokelpoisia komponentteja. Variantissa puolestaan tuotteen joitain fyysisiä 

ominaisuuksia tai osakokonaisuuksia on muunneltu. Usein tuotteen kehitysprosessin 

aikana siitä luodaan vain yleinen tuoterakenne, joka sisältää mahdollisia variantteja. 

Varsinaisia tuoteyksilöitä muodostuu vasta tilaus-toimitusprosessin aikana, kun asiakas 

on valinnut itselleen haluamansa optiot, jonka jälkeen tuotetta ruvetaan fyysisesti 

muokkaamaan ja valmistamaan. Sääksvuoren ja Immosen (2002, s. 22) mukaan 

geneerisen tuoterakenteen konsepti on kehitetty siitä syystä, että kaikkien rakenteiden 

kuvaaminen lukuisine variantteineen ei ole mahdollista, eikä edes perusteltua. 

Tuoterakenteen luomista tuotetietomallin pohjalta kutsutaan tuotteen konfiguroinniksi.  
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Sääksjärvi ja Immonen (2002, s. 68) ovat määritelleet konfiguraattorin tässä 

asiayhteydessä ohjelmistosovellukseksi, jolla hallitaan tuotteen rakennetta ja sen eri 

variaatioita. Konfiguraattoreista on olemassa toiminnaltaan ja sisällöltään toisistaan 

eroavia sovelluksia, kuten myyntikonfiguraattori ja tuoterakennekonfiguraattori. 

Myyntikonfiguraattorilla hallitaan tuotteen myyntiominaisuuksia ja sen tehtävänä on 

välittää asiakkaalle tuote- ja tilaustiedot ymmärrettävässä muodossa (Ahoniemi et al., 

2007, s. 75). Ahoniemi ym. (2007, s. 73) arvelevat, että myyjien keskeisenä tehtävänä 

on opastaa ja neuvoa asiakasta tuotteen monimutkaisista ja teknisistä ominaisuuksista, 

jonka perusteella konfigurointi tehdään. Näin ollen konfiguraattori on erittäin tärkeä 

työkalu myös myynnille. Sääksvuori ja Immonen (2002, s. 68) lisäävät, että 

myyntikonfiguraattorissa voidaan hallita myös muuta myynnin tarvitsemaa tietoa, kuten 

asiakas- tai markkinakohtaisia hinnastoja. Myyntikonfiguraattori luo fyysisen 

tuoterakenteen, joka sisältää asiakkaan haluamat ominaisuudet. Sen pohjalta 

tuoterakennekonfiguraattori luo täydellisen, myyntikonfiguraation toteuttavan 

tuoterakenteen. Tuoterakenteiden hallinta etenkin massaräätälöintiyrityksissä voi olla 

tietojärjestelmällisesti erittäin monimutkaista, sillä tuotteille voi kumuloitua nopeasti 

jopa satojatuhansia myyntirakenteen variaatioita. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 68-69.) 

 

2.2  Tuotteiden suunnittelumuutokset 

2.2.1 Suunnittelumuutokset ja niiden tarpeet 

Jarratt, Eckert, Caldwell ja Clarkson (2010) ovat kirjoittaneet artikkelin, jossa he 

koostavat usean suunnittelumuutoksista tehdyn tutkimuksen. Artikkelissa todetaan, että 

Engineering Change (EC), eli suunnittelumuutos, on määritelty kirjallisuudessa usealla 

eri tavalla. Esimerkiksi Wrightin mukaan suunnittelumuutos on modifikaatio johonkin 

komponenttiin tai tuotteeseen sen jälkeen, kun sen valmistaminen on aloitettu. Huang ja 

Mak (2003, s. 481) ovat puolestaan määritelleet suunnittelumuutokset tuotteen tai 

komponentin muodon, materiaalien, mittojen tai funktioiden muutoksiksi ja 

modifikaatioiksi. Terwiesch ja Loch (1999, s. 160) sen sijaan määrittelevät, että 

suunnittelumuutokset ovat muutoksia osiin, piirustuksiin tai ohjelmistoihin jotka ovat jo 

julkaistu. Jarrattin ym. mukaan nämä määritelmät eivät kuitenkaan ota huomioon 

muutoksen kokoa, laajuutta tai alkuperää. Kirjallisuuteen nojaten Jarratt ym. kiteyttävät 
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suunnittelumuutokset seuraavalla tavalla: ”Suunnittelumuutos on muutos osiin, 

piirustuksiin tai ohjelmistoon jotka ovat jo julkaistu suunnitteluprosessin aikana. 

Muutos voi olla minkä kokoinen tai tyyppinen tahansa; muutos voi koskea yhtä tai 

useampaa ihmistä sekä viedä aikaa muutamasta minuutista jopa vuosiin”. 

Terwiesch ja Loch (1999, s. 161) huomauttavat, että suunnittelumuutokset eivät ole aina 

haitaksi projektille, sillä niillä saavutetaan toisinaan kustannussäästöjä tai suorituskyvyn 

parantumista. He kuitenkin toteavat olevan yleistä, että useat ja eritoten myöhässä 

tulleet suunnittelumuutokset ovat kalliita. Suunnittelumuutosten käsittely voi kuluttaa 

jopa puolet suunnittelijoiden käyttämästä työajasta. 

Jarratt ym. (2010) vetävät yhteen useita suunnittelumuutoksista tehtyjä tutkimuksia, 

joiden mukaan suunnittelumuutoksia voidaan tehdä useasta eri syystä ja impulssi 

muutokselle voi tulla joko organisaation sisältä tai ulkoa. Esimerkiksi, muutos voidaan 

tehdä kustannusten pienentämiseksi komponenttien standardoimisen kautta. Muutoksia 

voidaan myös joutua tekemään myyntialueen lain ja säädösten mukaan. Eri syiden 

listaamisen sijaan suunnittelumuutosten syitä on helpompi käsitellä sen alullepanijan 

mukaan (Jarratt et al., 2010, s. 108-109): 

 Asiakkaat: asiakkaat tyypillisesti pyytävät parannuksia tuotteen suorituskykyyn 

tai ominaisuuksiin sen jälkeen, kun he ovat kokeilleet tuotetta. Riippuen 

valmistettavasta tuotteesta, saattaa olla kannattavampaa lykätä muutoksia 

seuraavaan tuotesukupolven julkaisuun saakka. 

 Myynti ja markkinointi: markkinointiosaston on oltava hyvin perillä vallitsevista 

markkinatrendeistä ja kilpailevista tuotteista. Markkinointi voi tehdä aloitteen 

suunnittelumuutokselle, jotta tuote vastaa paremmin markkinoiden kysyntään. 

 Tuotetuki: huolto- tai korjausosasto voi vaatia muutoksia tuotteeseen tai 

komponentteihin.  

 Tuotanto: vaikka tuotteen valmistettavuus on merkittävä tekijä jo 

suunnitteluvaiheessa, voi muutospyynnöt tulla tuotannolta kokoonpanon 

nopeuttamiseksi, valmistusohjeiden selventämiseksi tai mahdollisten 

valmistusvirheiden ehkäisemiseksi. 

 Tavarantoimittajat: nykyaikana yritykset keskittyvät enemmän 

ydinosaamiseensa ja jättävät yhä useammin komponenttien kehittämisen 
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toimittajien vastuulle. Jos toimittaja ei voi syystä tai toisesta toimittaa 

vaatimusten mukaisia komponentteja, tekevät he aloitteen 

suunnittelumuutokselle. 

 Yrityksen johto: usein yrityksen oma politiikka johtaa suunnittelumuutoksiin. 

Esimerkiksi vaihtaessaan toimittajia kustannussäästöjen saavuttamiseksi. 

 Lainsäätäjät: tuotteet tulee suunnitella säädösten ja sertifioiden mukaisiksi. 

Niiden muuttuminen saattaa johtaa isoihinkin uudelleensuunnitteluprojekteihin.  

Jarratt ym. (2010, s. 110) tuovat esille, että suunnittelumuutokset voidaan jaotella 

esimerkiksi niiden kiireellisyyden tai ajoituksen mukaan. DiPrima (1982) on alun perin 

jaotellut muutokset kiireellisyyden mukaan, joka tarkoittaa periaatteessa sitä, miten 

nopeasti muutokset tulisi implementoida. Välittömästi tehtävät muutokset tulee nimensä 

mukaan tehdä heti ja ne ovat tyypillisesti turvallisuuteen tai kulumisvikoihin liittyviä 

muutoksia. Pakolliset muutokset tulee tehdä niin nopeasti kuin ne ovat järkevästi 

toteutettavissa, joten niiden ajoituksessa on joustavuutta. Kolmantena luokkana ovat 

niin sanotut mukavuus -muutokset, jotka parantavat tuotetta mutta eivät ole 

välttämättömiä ja ne tulisi tehdä silloin kun on käytännöllistä eikä esimerkiksi 

tuotannolle koidu niistä haittaa. (Jarratt et. al., 2010, s. 110.) Reidelbach (1991) 

kategorisoi suunnittelumuutokset ajoituksen mukaan, joka perustuu siihen missä 

vaiheessa tuotteen elinkaarta muutokset toteutetaan. Aikaiset, vähäisen vaikutuksen 

muutokset toteutetaan hyvissä ajoin ennen hankintaprosesseja tai suunnittelun 

jäädytysaikaa. Tuotannon keskellä olevat muutokset ilmenevät ostotilausten ja 

valmistuksen aloittamisen jälkeen, ja täten niillä voi olla suuret vaikutukset koko 

tuotantoon, mikäli niitä ei ole kunnollisesti hallittu. Viimeisenä ajoituksen luokkana 

ovat myöhäiset, kiireelliset muutokset. Riippuen siitä mihin tukiprosessiin muutokset 

vaikuttavat, muutokset voivat aiheuttaa suuria ongelmia projektin tehokkaalle 

toteuttamiselle. Toisaalta, joissakin ei-kriittisissä tapauksissa muutokset voidaan tehdä 

vasta toimituksen jälkeen. (Jarratt et. al., 2010, s. 110.) 

 

2.2.2 Suunnittelumuutosprosessi 

Suunnittelumuutosten oikeanlainen ja systemaattinen hallinta on niiden onnistumisen 

kannalta tärkeää. Tätä prosessia muiden muassa Reddi ja Moon (2010, s. 1225) kutsuvat 
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ECM -prosessiksi (Engineering Change Management), eli suunnittelumuutosprosessiksi. 

He määrittelevät sen toimintamalliksi, joka vie suunnittelumuutokset läpi aina 

lähtöpisteestä sen elinkaaren loppuun. Reddi ja Moon toteaa ECM -prosessin tärkeäksi, 

sillä se vaikuttaa tuotteiden läpimenoaikoihin, tuotekustannuksiin ja 

tuotekehitysprosessin tuottavuuteen. Se on iso tekijä organisaation kyvyssä reagoida 

uusiin ja muuttuviin markkinamahdollisuuksiin. 

Reddi ja Moon (2010, s. 1226-1227) esittävät, että organisaatiossa on tyypillisesti 

suunnittelumuutosten elinkaaren hallinnasta vastaava ”EC -toimikunta”, jossa on jäseniä 

eri osastoista kuten tuotekehityksestä, tuotannosta sekä markkinoinnista ja sitä johtaa 

EC -koordinaattori. Reddin ja Moonin määrittelyn mukaan ECM -prosessi alkaa siitä, 

kun havaitsija tekee ehdotuksen suunnittelumuutokselle, jonka jälkeen EC -toimikunta 

tarkastelee ehdotusta ja päättää onko ehdotusta tarpeellista viedä eteenpäin. Seuraavassa 

vaiheessa muutoksesta ilmoitetaan asianomaisille henkilöille, jotka analysoivat 

muutoksen vaikutukset heidän näkökulmastaan. Mikäli nimetyt henkilöt puoltavat 

ehdotusta, se hyväksytään ja sen implementoinnista valmistellaan yksityiskohtainen 

suunnitelma. Kun suunnitelma on valmis, se käydään vielä uudestaan läpi 

asianomaisten henkilöiden kanssa, jotka päättävät implementoidaanko muutos heti vai 

lykätäänkö sitä paremmalle ajankohdalle. ECM -prosessin lopuksi dokumentoidaan 

oleelliset asiat suunnittelumuutoksesta sekä kirjataan prosessin aikana kohdatut 

epäkohdat ja ongelmat. Reddin ja Moonin näkemys muutoksen hallinnan 

prosessikaaviosta on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Tyypillinen suunnittelumuutosprosessi (Reddi & Moon, 2010, s. 1226). 
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2.3 Muutoksista aiheutuvat kustannukset 

Tässä luvussa tarkastellaan muutosten vaikutuksia teoreettisella tasolla tutkimuksen 

toimintaympäristössä. Luvun alussa käsitellään tilaus-toimitusketjun käsite ja mistä 

tekijöistä sen kustannukset muodostuvat. Sen jälkeen tarkastellaan, mitä vaikutuksia 

tuotemuutoksilla on havaittu olevan aiempien tutkimusten perusteella. Luvun 

viimeisessä osassa käsitellään kustannusten tyypittelyä. 

 

2.3.1 Tilaus-toimitusketju liiketoiminnassa ja sen kustannukset 

Tilaus-toimitusketju liiketoiminnassa 

Pohjimmiltaan liiketoiminta muodostuu yksittäisten toimintojen perättäin suoritettavista 

vaiheista, joka muuntaa siihen sijoitetut panokset yrityksen voimavaroilla tuotoksiksi, 

eli tuotteiksi tai palveluiksi (Sakki, 2009, s. 13). Forslundin, Jonssonin ja Mattsonin 

(2009, s. 43) kiteyttävät tilaus-toimitusketjun yritysten väliseksi liiketoimintaprosessiksi, 

johon osallistuu toimittaja, tuotetta tarjoava yritys sekä asiakas. Heidän määrittelynsä 

mukaan tilaus-toimitusketju koostuu neljästä alaprosessista: asiakkaan tilaus, 

tavarantoimittajan toimitus, tuotetta tarjoavan yrityksen toimitus sekä tuotteiden 

vastaanottaminen asiakkaan toimesta (Forslund et al., 2009, s. 41). Brabazonin ja 

MacCarthyn (2017) mukaan autoteollisuudessa tilaus-toimitusprosessin päätavoitteena 

on tarjota jokaiselle asiakkaalle tuote heidän haluamallaan tuoterakenteella. Tämän 

lisäksi tavoitteena on tarjota se lyhyellä toimitusajalla, toimittaa se luotettavasti ja sallia 

tuoterakenteen muuttaminen asiakkaan toimesta aivan viimeisiin hetkiin asti. Brabazon 

ja MacCarthy toteavat autoteollisuudessa olevan yleistä, että tuotteille on 

määritetty ”jäädytys-portit” jonkin verran ennen tuotannon aloittamista, joiden jälkeen 

tuotteen tuoterakenteeseen ei enää tehdä muutoksia. 

Sakki (2009, s. 14) käyttää kirjassaan Forslundin ym. (2009) määrittelemästä tilaus-

toimitusketjusta nimitystä arvoketju. Hän täsmentää arvoketjun voivan tarkoittaa eri 

yritysten välistä ketjua, mutta jokaisella yrityksellä voidaan myös katsoa olevan omat 

arvoketjunsa, jotka koostuvat perättäin suoritettavista toiminnoista. Sakki (2014, s. 5-6) 

esittelee kirjassaan Porterin mallin, joka on tunnettu arvoketjun malli. Sen mukaan 

yritys koostuu arvotoiminnoista, jotka tuottavat asiakasarvon, mutta toisaalta aiheuttavat 
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yrityksen kustannukset. Ne jaetaan Porterin mallissa kahteen pääluokkaan; 

perustoimintoihin ja tukitoimintoihin. Perustoiminnot ovat (Sakki, 2014, s. 5-6): 

 tulologistiikka (saapuvien tavaroiden kuljetus, vastaanotto ja varastointi) 

 operaatiot (valmistus) 

 lähtölogistiikka (lähtevien tavaroiden varastointi ja kuljetus) 

 myynti ja markkinointi (jakelukanavan valinta, myynnin edistäminen) 

 huolto ja jälkimarkkinointi (asennus, korjaus, koulutus, tiedottaminen yms.) 

Jokainen perustoiminto liittyy niitä tukeviin toimintoihin, joita ovat (Sakki, 2014, s. 6): 

 hankinnat (ostotoiminta) 

 tekniikan kehittäminen (laitteiston ja menettelytapojen ylläpito ja kehittäminen) 

 henkilöstön hallinta (henkilökunnan palkkaaminen ja kehittäminen) 

 infrastruktuuri (rahoitus, kirjanpito, lakiasiat, yritysjohto jne.). 

Sakki huomauttaa, että kaikki yrityksen toiminnot tulisi suorittaa siten, että niistä 

saatava lisäarvo ylittää niistä koituvat kustannukset. Hän lisää myös, että näiden 

toimintojen suorittaminen tehokkaammin ja pienemmin kustannuksin verrattuna 

kilpailijoihin, tuottaa yritykselle kilpailuedun. (Sakki, 2014, s. 5-6.) 

Tilaus-toimitusketju on sekä tavaran fyysistä liikkumista, että tiedonkulkua. Sakin 

(2014, s. 10-11) mukaan tilaus-toimitusketjussa tehtävä työ on suurimmaksi osaksi 

ihmisten välistä kommunikointia ja niin sanottua toimistotyötä. Sakki täsmentää, että 

tilaus-toimitusketju yrityksen sisällä käynnistää asiakkaan tekemästä tilauksesta, ja siitä 

lähtevä tietovirta kulkee yrityksen kautta tavarantoimittajalle. Tavarantoimittajalta 

lähtevät tavaravirrat puolestaan kulkevat vastakkaiseen suuntaan ja päätyvät asiakkaalle. 
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Kuva 4. Tilaus-toimitusprosessin tieto-, tavara- ja maksusuoritusten virrat (Sakki 2014, 

12). 

 

Kustannusten muodostuminen tilaus-toimitusketjussa 

Järvenpään, Länsiluodon, Partasen ja Pellisen (2010, s. 54) määrittelyn mukaan 

kustannukset ovat rahamääräinen mittari tuotannontekijöiden käytölle tai kulutukselle. 

Kustannukset voidaan jaotella muuttuviin ja kiinteisiin, välittömiin ja välillisiin, yhteis- 

ja yleiskustannuksiin sekä erillis- ja kokonaiskustannuksiin. Muuttuvat kustannukset 

ovat suoraan verrannollisia tuotantomäärään (esimerkiksi suoritusperusteiset palkat ja 

materiaalikustannukset), kun taas kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän 

muuttuessa (esimerkiksi kuukausipalkat, rahoitus- ja poistokustannukset). Välittömät 

kustannukset ovat helposti kohdistettavissa laskentakohteille, mutta välillisiä on vaikea 

tai mahdoton kohdentaa täsmällisesti tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Välittömiä 

kustannuksia ovat esimerkiksi raaka-ainekustannukset ja välillisiä esimerkiksi 

vuokrakustannus tilasta, jossa valmistetaan useita eri tuotteita. (Järvenpää et al., 2010, s. 

55-58.) 
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Sakin (2009, s. 48) mukaan tilaus-toimitusprosessin kulut ovat suurimmaksi osaksi 

välillisiä, kiinteitä tai yleiskustannuksia. Sakki (2014, s. 49-51) ehdottaa tilaus-

toimitusketjun työn jakamista kahteen osaan, ohjaamiseen ja toteuttamiseen. 

Ohjaaminen on toimistotyötä, esimerkiksi osto- ja myyntitilausten käsittelyä, 

suunnittelua sekä muiden tukitoimintojen suorittamista. Toteuttaminen taas on 

tavaroiden fyysistä käsittelyä, kuljettamista ja varastoimista. Suuri osa kiinteistä 

kuluista muodostuu tilaus-toimitusketjun tapahtumien käsittelystä. Sakki toteaa myös, 

että jokainen tapahtuma vie oman aikansa ja aiheuttaa oman kustannuksensa, ja että 

tapahtumamäärät usein myös lisääntyvät myynnin volyymin muutosta enemmän, joka 

tuo omat haasteensa kannattavuudelle. Täten tapahtumien lukumääriä tulee seurata sekä 

laskea tapahtumien keskimääräiset kustannukset, jotka kertovat kuinka tehoton tilaus-

toimitusprosessi voi olla ja kuinka suuria todelliset tapahtumakustannukset ovat. 

 

2.3.2 Tuotemuutosten vaikutukset 

Uskonen ja Tenhiälä tuovat esille, että muutoksen vaikutukset ovat yleensä 

havaittavissa kustannusten nousuna sekä aikataulujen venymisenä. Pääasialliset syyt 

näihin ylimääräisiin kustannuksiin ovat muutoksista aiheutuvat ylimääräiset toiminnot 

ja ylityöt, jotka ovat usein välttämättömiä muutosten toteuttamiseksi. (Uskonen & 

Tenhiälä, 2011, s. 421.) Samat vaikutukset toteavat Fricke, Gebhard, Negele ja 

Igenbergs (2000). Syiksi he pohtivat, että usein muutoksista ei kommunikoida tarpeeksi 

nopeasti ja riittävän hyvin, jolloin ne johtavat asianomaisten henkilöiden puutteelliseen 

tietämykseen muutokseen liittyvistä asioista ja näin ollen on vaarana, että jotkin 

suunnittelumuutokset tehdään vanhentuneen tiedon pohjalta. Sarjatuotannossa 

muutoksella voi olla vaikutusta valmistuksen prosesseihin mutta muutoksilla kuitenkin 

saavutetaan tai ainakin yritetään saavuttaa etuja. Mahdollisiksi positiivisiksi 

vaikutuksiksi Fricke ym. luettelevat esimerkiksi tuotteen parantuneen laadun ja siitä 

saatavat kustannussäästöt pitkällä aikavälillä, tai venyneen tuotantoaikataulun 

kiinnisaaminen. (Fricke et al., 2000) Jarratt ym. toteavat, että suunnittelu- ja 

tuoterakennemuutosten kustannukset voidaan jakaa aineellisiin ja aineettomiin 

elementteihin. Tämä tulee siitä, että muutosten suorat taloudelliset kustannukset ja 

niihin käytetyt työntunnit ovat määritettävissä, mutta muut tekijät, kuten menetetyt 

mahdollisuudet ja asiakkaiden ärsyyntyminen ovat vaikeasti arvioitavissa. 
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Suunnittelumuutosten määrä ja niihin käytettävä suunnitteluaika kuitenkin riippuu 

luonnollisesti valmistettavasta tuotteesta, joten mitään yksiselitteistä johtopäätöstä ei 

voida tehdä niiden aiheuttamista kustannuksista. (Jarratt et al., 2010, s.112) Huangin, 

Yeen ja Makin tutkimuksessa ilmeni, että suunnittelumuutoksiin käytetään aikaa 

tyypillisesti parista tunnista muutamaan päivään. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, 

että lähtökohtaisesti suunnittelumuutoksilla on merkittävät kustannusvaikutukset. 

(Huang et al., 2003.) 

Pikosz ja Malmqvist nostavat yhdeksi tuotemuutosten merkittäväksi ongelmaksi 

läpimenoaikojen pidentymisen, joka johtuu pääasiassa muutosprosessin 

monimutkaisuudesta. Ensinnäkin, muutokset vaativat usein laajamittaista paperien ja 

dokumenttien pyörittelyä osastolta toiselle, joka on aikaa vievää ja toisinaan 

epäluotettavaa. (Pikosz & Malmqvist, 1998.) Haverilan ym. (2005) määrittelyn mukaan 

läpäisyaika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka toimitusketju vaatii. Kokonaisläpäisyaika 

tarkoittaa aikaa tilauksen saannista toimitukseen ja valmistuksen läpäisyajalla aikaa, 

joka kuluu valmistuksen aloittamisesta tuotteen valmistumiseen. Usein suurin osa 

läpäisyajasta on odotusaikaa ja vain murto-osa kuluu varsinaisiin työvaiheaikoihin. 

Lyhyillä läpäisyajoilla on monia positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja 

kilpailukykyyn. Asiakasohjautuvassa tuotannossa läpäisyajalla on suora vaikutus 

toimitusaikaan, ja sitä kautta toimitusvarmuuteen joka on merkittävä tekijä 

asiakastarpeiden tyydyttämisessä. Läpäisyaikojen lyhentämisen on havaittu vaikuttavan 

myös merkittävästi tuotteiden ja toiminnan laatuun. Lyhyt läpäisyaika tarkoittaa myös 

pienempää käyttöpääomatarvetta sekä parempaa tuottavuutta. (Haverila et al., 2005, s. 

401-407) Pikosz ja Malmqvist (1998) kuitenkin toteavat, että tästä ongelmasta on 

osittain päästy eroon digitaalisilla tuotetiedonhallintajärjestelmillä, jotka automatisoivat 

ja tehostavat ECM –prosessia. 

Jarratt ym. (2010) ilmaisivat artikkelissaan, että muutoksen ajoituksella on suuri 

merkitys kustannusten muodostumisessa: muutokset jotka ilmenevät myöhemmin 

suunnitteluprosessissa, vaikuttavat paljon useampaan määrään työntekijöitä, kuin ne 

jotka ilmenevät hyvissä ajoin. Kun tuotanto, toimittajat, markkinointi ja niin edelleen, 

ovat muutoksen vaikutuksen alaisena, muutoksesta tiedotettavien ihmisten lukumäärä 

nousee merkittävästi. Joissakin tapauksissa muutoksentarve ilmenee vasta kun tuote on 

jo asiakkaan käytössä, ja tällöin valmistaja joutuu kutsumaan tuotteen takaisin 
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tehdäkseen tarvittavat muutokset tuotteeseen. Jarratt ym. toteavat myös, että toimenpide 

ei ole pelkästään äärimmäisen kallis valmistajalle, vaan vaikuttaa negatiivisesti myös 

yrityksen imagoon ja brändiin. (Jarratt et al., 2010, s. 110) Myös Uskonen ja Tenhiälä 

havaitsivat tuotemuutosten kustannuksia käsittelevässä tutkimuksessaan saman ilmiön: 

mitä myöhemmin muutospyynnöt saapuvat, sitä korkeammat ovat niistä koituvat 

kustannukset. (Uskonen & Tenhiälä, 2011, s. 427) 

Jarratt ym. (2010, s. 110) lisäävät myös, että suunnittelumuutos voi monistua 

alkuperäistään laajemmaksi, mikäli komponentti jota muutos koskee, vaikuttaa 

oleellisesti tuotteen muihin osiin ja niiden rakenteeseen tai toimivuuteen. Sen lisäksi 

joissakin tapauksissa muutos voi myös vaikuttaa muihin tuotteisiin (esim. tuoteperheen 

sisällä), jotka käyttävät samoja standardoituja alustoja, prosesseja (esim. 

tuotantoprosesseja) tai toimittajia. Näissä tapauksissa toimitusketjun toimimattomuus 

voi pahentaa ongelmia, joka näkyy komponenttien myöhästyneissä toimituksissa ja 

täten tuotannon aikatauluissa tai tuotteen laadun heikkenemisenä.  

Terwiesch ja Loch (1999) nostavat esille myös todennäköisen skenaarion, jossa samaan 

aikaan on meneillään useita suunnittelumuutospyyntöjä, jolloin jotkin uudet pyynnöt 

voivat olla kiireellisempiä kuin jo työn alla olevat muutokset. Tällaisissa tilanteissa 

ongelmia saattaa aiheuttaa se, kun suunnittelija joutuu vaihtamaan työn alla olevaa 

muutosta. Tällöin suunnittelija joutuu käyttämään aikaa tutustuessaan uuteen 

muutokseen, ja ottaessaan keskeneräisen muutoksen takaisin työn alle, hän joutuu 

ponnistelemaan ja muistelemaan yksityiskohdat uudestaan mieleen. Näin ollen 

suunnittelijan aikaa kuluu hukkaan ja sen lisäksi todennäköisyys inhimillisiin virheisiin 

kasvaa. (Terwiesch & Loch, 1999.) Pikosz ja Malmqvist toteavat myös, että 

muutosprosessien monimutkaisuuden takia uusien työntekijöiden työhön oppiminen 

pitenee. Näin ollen prosessin monimutkaisuus voi johtaa turhautuneisuuteen ja 

haluttomuuteen suorittaa prosessia tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi 

suunnittelumuutokset usein nähdään myös ärsyttävinä. Kun muutoksia tehdään, sen 

alkuperäinen suunnittelija voi kokea tehneensä alun perin huonoa työtä ja toisin kuin 

uusien tuotteiden luominen, suunnittelumuutosten ei koeta olevan luovaa ja 

innovatiivista, mikä lisää negatiivista suhtautumista suunnittelumuutoksia kohtaan. 

(Pikosz & Malmqvist, 1998.) 
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2.3.3 Laatukustannukset 

Huonon muutoksen hallinnan voidaan ajatella aiheuttavan laatukustannuksia. Lecklin 

(2002, s. 175) määrittelee laatukustannukset ovat kustannuksiksi, jotka syntyvät 

yrityksen varmistaessa tuotteiden olevan asiakkaan vaatimusten mukaisia. Lecklin jakaa 

laatukustannukset laatua edistäviin, ja huonosta laadusta johtuviin kustannuksiin. 

Laatua edistävät kustannukset ovat laadun kehittämisestä aiheutuneet kustannukset, kun 

taas huonosta laadusta johtuvat kustannukset ovat virheiden korjaamisia. 

Yksityiskohtaisempi ryhmittely koostuu neljästä ryhmästä, joita ovat (Lecklin, 2002, s. 

175) 

 ulkoiset virhekustannukset 

 sisäiset virhekustannukset 

 laadun ylläpitokustannukset 

 huonon laadun kustannukset. 

Kohdeyrityksessä tuotemuutosten on todettu aiheuttavan pääasiassa vain ulkoisia ja 

sisäisiä virhekustannuksia, joten käsitellään seuraavaksi vain ne. Lecklinin mukaan 

ulkoiset virhekustannukset aiheutuvat silloin, kun virhe havaitaan asiakkaan toimesta ja 

se korjataan. Yrityksen kannalta nämä ovat virhekustannuksista kaikkein vaarallisimpia, 

sillä ulkoiset virheet vaikuttavat negatiivisesti myös yrityksen imagoon ja niiden korjaus 

on huomattavasti kalliimpaa kuin jos virheet korjattaisiin jo niiden syntypaikalla. 

(Lecklin, 2002, s. 177.) Tästä samasta ilmiöstä muiden muassa Fricke (2000) käyttää 

tutkimuksessaan nimeä Rule of Ten, nyrkkisäännölle, joka käytännössä tarkoittaa sitä, 

että virheen korjaamisen kustannus kasvaa aina kymmenkertaisesti siirryttäessä 

suunnitteluvaiheesta tuotantovaiheeseen, tuotantovaiheesta testivaiheeseen, 

testivaiheesta asiakkaalle, ja siitä asiakkaan tuotantokäyttöön. Lecklin (2002, s. 177) 

luettelee esimerkkejä ulkoisista virhekustannuksista: 

 takuukustannukset 

 myöhästymissakot 

 rästitoimitusten kustannukset 

 viivästymiskorot 



27 
 

 alennukset tuotevirheistä 

 asiakkaiden havaitsemien virheiden korjauskustannukset 

 menetetyt tuotot 

 valitusten käsittelykustannukset. 

Lecklinin (2002, s. 177-178) määrittelyn mukaan sisäiset virheet ovat virheitä, jotka 

havaitaan ja korjataan yrityksen sisällä ennen tuotteen toimitusta asiakkaalle. Sisäisiksi 

virheiksi Lecklin luettelee myös toiminnan huonosta suunnittelusta ja ”sähläyksistä” 

aiheutuvat virheet. Hän toteaa laatukustannusten olevan suurimmaksi osaksi sisäisiä 

virhekustannuksia. Sisäisten virhekustannusten aiheuttajia ovat esimerkiksi (Lecklin, 

2002, s. 178): 

 sisäisesti havaittujen virheiden korjaaminen 

 virheiden tekeminen 

 ylityöt/joutoaika 

 virhekappaleet/hylkytavara 

 toimittajien huono laatu 

 tietojärjestelmähäiriöt. 

Näiden lisäksi Lecklin (2002, s. 180) toteaa, että laatukustannusajattelu voidaan ulottaa 

esimerkiksi tuotekehitykseen, jolloin laatukustannuksiksi luetaan niiden tuotteiden 

kehityskustannukset, joita ei koskaan tuoda markkinoille. Tämän lisäksi myös 

tuotantohäiriöistä johtuvat tuottojen menetykset voidaan laskea virhekustannuksiin. 

Lecklinin jaottelun lisäksi Christensen (2017) ehdottaa huonosta laadusta johtuvien 

kustannusten luokitteluksi ilmiselvät ja epäselvät laatukustannukset. Ilmiselvät 

kustannukset ovat niitä, jotka ovat suoraan nähtävillä paperilla: romutetut tuotteet, 

ylimääräinen materiaali, korjaukseen tai uudelleenvalmistukseen käytetyt ylimääräiset 

työtunnit, ylimääräinen työkoneiden käytöstä johtuva kustannus, hyvitykset asiakkaalle 

virheellisestä toimituksesta, työntekijöiden loukkaantumiset sekä tuottavuuden lasku. 

Epäselviä kustannuksia ovat esimerkiksi asiakkaan turhautuminen ja siitä johtuva 

myynnin menetys, yhtiön imagon heikkenemisen kustannus, ylisuuret varastot, 

virheellisten tuotteiden etsimiseen ja poistamiseen kulutettu aika sekä 

liiketoimintamahdollisuuksien menettäminen. Christensen kuitenkin toteaa, että näitä 

kustannuksia on käytännössä mahdoton määrittää tarkasti. (Christensen, 2017.) 
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3 KUSTANNUSLASKENTA 

 

 

Tämän luvun tavoitteena on määritellä teoreettinen perusta laskentamallille, joka 

rakennetaan työn ratkaisuksi. Luvun ensimmäisessä osiossa on käsitelty kohdeyrityksen 

tarpeisiin sopivimpia laskentamenetelmiä, joiden pohjalta laskentamalli tullaan 

rakentamaan. Ratkaisu tulee perustumaan enimmäkseen toimintolaskentaan, mutta se 

sisältää viitteitä myös lisäyslaskennasta. Luvun toisessa osiossa on käsitelty valitun 

laskentamenetelmän käyttöönoton vaiheita. 

 

3.1 Kustannuslaskentamenetelmän valitseminen 

Järvenpää ym. (2010, s. 102) huomauttavat teoksessaan, että laskentamenetelmää 

valittaessa tulisi ottaa huomioon monia erilaisia tekijöitä, kuten yrityksen koko, 

kilpailuympäristön epävarmuus ja liiketoiminta-ala. He lisäävät, että 

laskentamenetelmien sopivuutta yritykseen puolestaan arvioidaan seuraavien tekijöiden 

mukaan: tuotteiden erilaisuus, tuotantoprosessin luonne, tuotannon tukitoimien laajuus, 

yleiskustannusten taso ja niiden osuuden kasvu, kustannuslaskentatiedon tarkkuus, 

kustannusanalyysien tuottamistapa, pyrkimys kustannusten pienentämiseen, 

hinnoittelun vapaus ja yrityksen strategia. Kun arvioitiin laskentakohdetta ja yllä 

mainittuja tekijöitä, tutkija arvioi, että laskentamallin kannalta oleellisimmat 

laskentamenetelmät ovat lisäyslaskenta, toimintolaskenta sekä aikaperusteinen 

toimintolaskenta. Laskentamenetelmän valitsemiseen vaikutti myös Uskosen ja 

Tenhiälän (2011) tekemä tutkimus, jossa he tutkivat tuotemuutosten kustannuksia 

keskisuuressa koneistusyrityksessä toimintolaskennan avulla. Raportin kannalta tutkija 

koki tarpeettomaksi käsitellä laskentamenetelmiä, joita ratkaisussa ei tulla soveltamaan. 

Näin ollen seuraavaksi esitellään vain edellä mainitut menetelmät.  
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3.1.1 Lisäyslaskenta 

Järvenpää ym. toteavat, että lisäyslaskenta (job costing) sopii parhaiten silloin, kun 

valmistetaan erilaisia tuoteperheitä, joiden tuotantoprosessit eroavat toisistaan. 

Lisäyslaskenta on suosittu menetelmä yrityksen noudattaessa differointistrategiaa, 

tuotantomuotojen ollessa monimutkaiset sekä yleiskustannusten ollessa suhteellisen 

isoja. Lisäyslaskennassa kustannukset luokitellaan joko kustannusobjektille suoraan 

kohdistettaviksi välittömiksi, tai kustannusobjektille yleiskustannuslisien avulla 

kohdistettaviksi välillisiksi kustannuksiksi. (Järvenpää et al., 2010, s. 102; s. 113-114.) 

Kuva 5 havainnollistaa lisäyslaskennan ajatusta.  

 

Kuva 5. Välittömien ja välillisten kustannusten kohdistaminen lisäyslaskennassa 

(Järvenpää et al., 2010, s. 114). 

 

Järvenpää ym. mainitsevat, että lisäyslaskennassa on oleellista miettiä yleiskustannusten 

kohdistamisperusteet tuotteille. He esittävät lisäyslaskennan vaiheet seuraavasti 

(Järvenpää et al., 2010, s. 116): 

1. Laskentakohteiden päättäminen (ts. kustannusobjektit). 

2. Kustannusten jako välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. 

3. Välittömien kustannusten kohdistaminen suoraan laskentakohteisiin. 

4. Kustannuspaikkojen määrittely (esim. valmistus, myynti). 

5. Kustannuspaikkojen välillisten kustannusten määrittely. 

6. Yleiskustannuslisien valitseminen ja laskeminen. 
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7. Välillisten kustannusten kohdistaminen yleiskustannuslisien avulla 

laskentakohteisiin. 

8. Laskentakohteen yksikkökustannuksen laskeminen huomioimalla välittömät 

sekä välilliset kustannukset. 

 

3.1.2 Toimintolaskenta 

Yritysten ensisijaisena rahoitusmuotona on tulorahoitus, jota yritys saa tuotteidensa 

myymisestä. Tuotteiden myyminen ja tuottaminen puolestaan käyttävät toimintoja, 

jotka kuluttavat yrityksen resursseja, joista kustannukset muodostuvat. Tuotteet ja 

palvelut käyttävät siis toimintoja ja ovat näin ollen kustannusten lopullisia 

vastaanottajia, eli kustannusobjekteja. Kustannusten allokointi kustannusobjekteille 

tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin resurssiajurit määrittävät kuinka paljon kukin 

toiminto vaatii resursseja ja toiseksi, kustannusajurit (käytetään myös nimitystä 

toimintoajuri) määrittävät kuinka paljon kukin kustannusobjekti käyttää eri toimintoja. 

Toimintolaskennan perusideana on siis resurssien kohdistaminen toiminnoille, ja 

toimintojen kohdistaminen tuotteille. Toisin sanoen toimintolaskennassa määritellään, 

mitä toimintoja tuotteet kuluttavat, ja tämän pohjalta lasketaan tuotekustannukset. 

(Alhola, 1998, s.26-32; Uskonen & Tenhiälä, 2011, s. 422.) 

Alhola (1998) esittelee kirjassaan niin sanotun CAM-I-ristin (Consortium for Advanced 

Manufacturing-International), jonka avulla yritystä voidaan tarkastella kokonaisuutena 

kahdella eri lähestymistavalla. Ne ovat kustannusten kohdistamisen näkökulma sekä 

prosessinäkökulma. Toimintolaskennan perusajatus löytyy CAM-I-ristin pystysuorasta 

osasta, eli kustannusten kohdistamisen näkökulmasta. (Alhola, 1998, s. 36.) CAM-I-risti 

on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa (Alhola, 1998, s. 36). 

 

Kustannusten kohdistamisen näkökulma kuvastaa kustannusten virtausta panoksista 

tuotoksiin, ja miten kustannukset lopulta muodostuvat. Prosessinäkökulma kertoo, 

miten toimintoihin liittyvät työt toteutetaan ja kuinka se linkittyy muihin toimintoihin. 

Sen tehtävänä on myös mitata ja kehittää tuotteen tuottamisen kokonaisprosessia. 

(Alhola, 1998, s. 37.) 

Kaplanin ja Andersonin (2004) mukaan toimintolaskenta on auttanut monia yrityksiä 

tunnistamaan mahdollisuudet kustannusten ja tuottojen optimoimiseksi auttamalla 

uudelleenhinnoittelemaan kannattamattomat asiakassuhteet, tunnistamalla kehittämisen 
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tarpeessa olevat liiketoiminnan prosessit, alentamalla tuotesuunnittelun kustannuksia 

sekä rationalisoimalla tuotevalikoimaa. Lumijärvi, Kiiskinen ja Särkilahti (1995, s. 19-

20) tuovat kirjassaan esille samat hyödyt, mutta huomauttavat myös, että 

toimintolaskenta ei itsessään ratkaise ongelmia, vaan se on työkalu tuomaan 

organisaation toiminnan näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Toimintolaskenta sopii erityisen 

hyvin yrityksille, joilla on seuraavia piirteitä (Drury, 2008, s. 236): 

 Kilpailu on intensiivistä. 

 Tuotantomääriin yhteydessä olevat epäsuorat kustannukset ovat merkittävä osa 

kaikista epäsuorista kustannuksista. 

 Tuotevalikoima on laaja, joista jotkin tuotteet kuluttavat huomattavasti 

enemmän organisatorisia resursseja kuin toiset. 

Kaplan ja Anderson kuvailevat toimintolaskennan toimivan yleensä hyvin, kun se on 

muovattu koskemaan yksittäistä osastoa, laitosta tai sijaintia. Menetelmän käyttäminen 

laajemmalla skaalalla jatkuvasti on haastavaa ja erittäin työlästä. (Kaplan & Anderson, 

2004.) Lumijärvi ym. toteavat toimintolaskennan käyttöönoton ongelmiksi muiden 

muassa ”liian suuren palan haukkaamisen”, riittämättömät resurssit sekä liian 

yksityiskohtaisen ja mutkikkaan mallin luomisen. Toisin sanoen, koko konsernin 

kattavan, täysimittaisen mallin rakentaminen on haastavaa ja ihmisiä on vaikea saada 

sitoutumaan. Näin ollen on helpompaa edetä pilottiprojektin kautta, ja laajentaa sitä 

tarvittaessa. (Lumijärvi et al., 1995, s. 116.) 

Kaplan ja Anderson (2007) toteavat kuitenkin myöhemmässä tutkimuksessaan 

toimintolaskennan keränneen ajan saatossa kritiikkiä, ja sen suosion olleen laskussa. 

Syyksi tähän yritykset ovat luetelleet seuraavat ongelmat toimintolaskentaan liittyen 

(Kaplan & Anderson, 2007, s. 7): 

 Toimintolaskentamallin haastattelu- ja tutkimusosuus vie paljon aikaa ja tuo 

kustannuksia. 

 Toimintolaskentamallin tarvitsema data on subjektiivista ja vaikea validoida. 

 Data on kallista varastoida, prosessoida ja raportoida. 

 Suurin osa malleista on liian suppeasti tiettyihin toimintoihin, eikä se tarjoa 

integroitua näkökulmaa yritys-tasolla. 
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 Toimintolaskentamallin päivittäminen vaihtuvien olosuhteiden vaatiessa on 

vaikeaa. 

 Malli on teoreettisesti epätarkka, sillä se ei huomioi käyttämättömän kapasiteetin 

potentiaalia.  

Myös Drury (2008, s. 235) huomauttaa toimintolaskentamallin olevan merkittävästi 

kalliimpi menetelmä implementoida ja operoida kuin perinteiset laskentamenetelmät. 

Toisaalta, Lumijärven ym. luettelemat käyttöönoton ongelmat ovat hieman ristiriidassa 

Kaplanin ja Andersonin linjauksissa. Siinä missä Kaplan ja Anderson toteavat mallien 

keskittyvän liian suppeasti tiettyihin toimintoihin eikä huomioi kokonaisvaltaista 

käsitystä yrityksen tasolla, Lumijärvi ym. kannattavat mallin rakentamisen aloittamista 

pilottiprojektina vain osasta toiminnoista. Muiksi käyttöönoton ongelmiksi Lumijärvi 

ym. luettelee organisaation puutteellisen informoinnin ja että talousosasto toteuttaa 

projektin yksin, epäselvät tavoitteet, riittämättömät resurssit sekä liian yksityiskohtaisen 

tiedon luomisen. (Lumijärvi et al., 1995, s. 116-117) 

 

3.1.3 Aikaperusteinen toimintolaskenta 

Kaplanin ja Andersonin kehittämä niin sanottu aikaperusteinen toimintolaskenta pyrkii 

ratkaisemaan perinteiseen toimintolaskentamalliin liittyvät ongelmat 

yksinkertaisemmalla, halvemmalla ja tehokkaammalla laskentamenetelmällä. Time-

Driven Activity Based Costing, lyhyemmin TDABC, yksinkertaistaa laskentaprosessia 

poistamalla tarpeen haastatteluille ja henkilöstöselvityksille joita tarvitaan 

toimintoanalyysin toteuttamiseksi ja kustannusajurien määrittämiseksi. Aikaperusteinen 

toimintolaskentamalli kohdistaa kustannukset laskentakohteille eli kustannusobjekteille 

käyttäen kahta tekijää, jotka ovat verrattain helppoja arvioida. Ensimmäinen tekijä on 

kapasiteetin yksikkökustannus ja toinen toimintoon käytetty aika, josta 

laskentamenetelmä on saanut nimensäkin. (Kaplan & Anderson, 2007, s. 7-8.) 
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Kapasiteetin yksikkökustannus 

Kaplan ja Anderson (2007) määrittelevät kapasiteetin yksikkökustannuksen seuraavasti: 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

𝐾ä𝑦𝑡ä𝑛𝑛ö𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
  (1) 

 

Näin ollen kapasiteetin yksikkökustannus ilmaistaan yleensä muodossa €/min tai €/h. 

Kaikki aika josta työntekijöille maksetaan palkkaa, ei ole tuottavaa työtä. Osa niin 

tuotanto-, kuin toimistotyöntekijöiden palkallisesta työajasta kuluu muiden muassa 

taukoihin, työpaikalle saapumiseen ja sieltä lähtemiseen, kommunikointiin ja 

koulutukseen. (Kaplan & Anderson, 2007, s. 10) Käytännöllistä kapasiteettia ei kannata 

sen koommin ryhtyä tutkimaan, sillä Kaplanin ja Andersonin (2004) mukaan sitä 

arvioitaessa ei ole tarkoituksenmukaista olla liian täsmällinen. Tavoitteena olisi 

olla ”riittävän” tarkka, mutta kuitenkin noin 10% päässä todellisesta luvusta. Yritysten 

johtajat laskevat käytännön kapasiteetin yleisesti ottaen nyrkkisäännön avulla, jossa 

työntekijöiden käytännön kapasiteetti on noin 80-85% teoreettisesta 

kokonaiskapasiteetista. Tuotantolaitteiston käytännön kapasiteetin lasketaan tyypillisesti 

olevan myös 85% teoreettisesta kokonaiskapasiteetista, jolloin kapasiteettia hukataan 

huoltoihin, korjauksiin ja muihin tuotannon aikatauluun vaikuttaviin tekijöihin. Näiden 

suuntaa antavien menetelmien ohella vielä parempi keino käytännön kapasiteetin 

selvittämiseen olisi tutkia dataa menneestä aktiviteetista, mikäli sellaista on 

käytettävissä. Kaplan ja Anderson suosittelee käyttämään käytännön kapasiteettina sitä 

kuukautta, jolloin tilauksilla on ollut yhteenlaskettuna vähiten poikkeuksellisia 

myöhästymisiä, huonoa laatua, ylitöitä tai ylikuormitettuja työntekijöitä. (Kaplan & 

Anderson, 2004.) 

Laskentamallia käytetään toimintokohtaisesti, joten kapasiteetin kokonaiskustannusten 

selvittämiseksi osastokohtaisesti tulee selvittää seuraavat yleiskustannukset (Kaplan & 

Anderson, 2007, s. 42): 

 työntekijöiden palkat etuineen ja sivukuluineen 

 työnjohtajien palkat etuineen ja sivukuluineen 

 epäsuorat palkat eli osaston tukitoimintojen työkustannukset 
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 osaston käyttämä laitteisto ja teknologia 

 osaston tilakustannus 

 muut epäsuorat ja tukitoimintojen kustannukset, kuten henkilöstö- ja 

taloushallinto sekä IT-osasto. 

Suurin osa yleiskustannuksista on melko yksinkertaista selvittää, mutta osa yllä 

mainituista kategorioista vaatii suunnittelua (Kaplan & Anderson 2007, s. 42). 

 

Toiminnon yksikköön käytetty aika 

Kun toimintojen yksikkökustannukset ovat selvitetty, on seuraavaksi määritettävä 

kuinka paljon kunkin toiminnon yksikön suorittaminen vie aikaa. Sen voi selvittää 

haastattelemalla työntekijöitä, tai tapauskohtaisesti havainnoinnin avulla. Kaplan ja 

Anderson toteavat, että lähtökohtaisesti laajamuotoiselle tutkimukselle ei ole tarvetta, 

tosin isoissa organisaatioissa siitä voi olla apua. Käytetyn ajan selvittämisessä on 

oleellista selvittää, kuinka paljon kuluu aikaa yhden yksikön suorittamiseen jostain 

toiminnosta, toisin kuin selvitettäisiin toiminnon prosentuaalinen osuus työntekijän 

kokonaistyöajasta. (Kaplan & Anderson, 2004.) 

Tarkasteltavat prosessit sisältävät lähes aina useita alaprosesseja. Joissakin prosesseissa 

on tiettyjä erillismuuttujia, jotka määrittävät muun muassa sen, täytyykö jokin 

alaprosessi suorittaa vai ei. Kaplan ja Anderson (2004) kertovat, että esimerkiksi 

pakkauksen suunnittelutoiminnon pituus saattaa vaihdella, mikäli tuote vaatii 

erikoispakkauksen kuljetustavasta, asiakkaasta, pakkauksen koosta tai painosta riippuen. 

Tämä vaikeuttaa aikojen määrittämistä ja yksinkertaistamista, mutta TDABC:ssa 

ongelma voidaan ratkaista melko helposti niin sanotun aikayhtälön avulla. Tällöin 

prosessin jokaista alaprosessia tulee kohdella ja mitata erillisinä toimintoina. (Kaplan & 

Anderson, 2004.) Aikayhtälö on määritelty matemaattisesti melko yksinkertaisella 

kaavalla (Kaplan & Anderson, 2007, s. 31): 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 = 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑡𝑡ä𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎   

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑋𝑖    (2) 
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missä: 

𝛽0 = standardiaika, joka käytetään aina tarkasteltavan prosessin perustoimintoihin 

𝛽1 … 𝛽𝑖 = aika, joka käytetään prosessin erilaisiin lisätoimintoihin 

𝑋1 … 𝑋𝑖 = aika-ajuri prosessin lisätoiminnoille (esimerkiksi tilausrivien määrä). 

 

Matalakustanteisille ja -varioitaville prosesseille yleensä yksi aika-ajuri riittää, kun taas 

prosesseille joissa kustannukset ja vaihtelevuus ovat korkeampia, aikayhtälö on 

laajempi (Kaplan & Anderson, 2007, s. 35). Osaston työntekijät ovat sen määrittelyyn 

yleensä paras informaationlähde. Kaplan & Anderson (2007, s. 36) ehdottavat seuraavaa 

toimintaohjetta aikayhtälöiden määrittämiseen: 

1. Aloita kalleimmista prosesseista, eli niistä joissa aikaa kuluu ja kustannuksia 

muodostuu eniten. 

2. Määrittele tarkasti mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy. 

3. Määritä jokaiselle prosessille tärkeimmät ja eniten kuluttavat tekijät eli aika-

ajurit. 

4. Hyödynnä olemassa olevaa dataa aika-ajurien määrittämisessä. 

5. Aloita yksinkertaisella, yhden aika-ajurin yhtälöllä ja jatka yhtälöä tarpeen 

vaatiessa. 

6. Käytä mallin rakentamisen apuna henkilöitä, jotka tekevät päivittäin töitä 

kyseisten prosessien parissa.  

Kyseinen toimintaohje perustuu Kaplanin ja Andersonin kokemuksiin lukuisista 

TDABC-mallien implementoinneista. 

 

3.2 Toimintolaskennan käyttöönotto 

Toimintolaskennan käyttöönotto yrityksessä tulisi nähdä pitkäaikaisena 

kehittämisprojektina, sillä se edellyttää huolellista ja kattavaa valmistelua ja 

testilaskentaa (Alhola, 2016, s. 103). Alhola (2016, s. 103), kuten myös Lumijärvi ym. 

(1995, s. 26) toteavat, että toimintolaskentaprojektiin ryhdyttäessä on yleistä aloittaa 
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yhden yksikön pilottiprojektina, joka tarvittaessa laajennetaan organisaationlaajuiseksi. 

Kuva 7 havainnollistaa Alholan näkemystä toimintolaskennan käyttöönoton eri vaiheita.  

 

Kuva 7. Toimintolaskennan käyttöönoton vaiheet (Alhola, 2016, s. 104). 

 

3.2.1 Toimintolaskentaprojektin valmistelu 

Lumijärvi ym. esittävät, että ennen kuin toimintolaskentaa lähdetään soveltamaan ja 

päätetään projektin aloittamisesta, kannattaa seuraavat asiat selvittää huolellisesti 

(Lumijärvi et al., 1995, s. 24-25): 

 Mikä on toimintolaskennan laajuus ja tavoite? 

 Mitä toimintolaskennalla halutaan saada aikaan? 

 Halutaanko projektilla saada ratkaisu akuuttiin ongelmaan, vai onko se osana 

jotain laajempaa toiminnan kehittämistä? 
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 Mitä hyötyä uudesta tiedosta on ja kuka sen antamia tuloksia käyttää hyödyksi? 

 Tarvitaanko tietoa tuotteista, palveluista, asiakkaista, markkina-alueista vai 

jostain muusta? 

 Kuka tietoa lopulta tarvitsee? 

Kokemuksen kautta Lumijärvi toteaa, että pelkkä laskennan kokeilu tai projektin 

liikkeellepano ilman selvää tavoitetta on tuomittu epäonnistumaan. Sellaiset projektit 

eivät yleensä edes valmistu ja jos valmistuvat, ne eivät johda minkäänlaisiin 

toimenpiteisiin.  Projekti ja laskennan käyttöönotto maksavat aina jotakin, joten 

huolellinen suunnittelu on tärkeä osa laskentamallin käyttöönottoa. (Lumijärvi et al., 

1995, s. 25) 

Lumijärvi ym. (1995, s. 25-26) painottavat, että valmisteluvaiheessa yksi 

oleellisimmista päätöksistä on se, miten projektia tullaan viemään eteenpäin 

organisaatiossa: kartoitetaanko aluksi esimerkiksi vain yksi tulosyksikkö 

pilottiprojektina, jonka pohjalta rakennetaan muihin tulosyksiköihin kopioitava malli. 

Toinen vaihtoehto on toteuttaa yhdellä kertaa koko organisaation laajuinen 

toimintolaskentaprojekti. Kummassakin etenemistavassa on etunsa. Lumijärvi ym. 

(1995, s. 26) katsovat, että pilottiprojektissa etuna on se, että toimintolaskentaprojektin 

kohtaamat haasteet ovat helpommin hahmotettavissa ja ratkaistavissa, jonka lisäksi 

saadaan arvokasta kokemusta jatkoprojekteja ajatellen. Kokemuksen kautta rakentuu 

laskentamalli, joka on monistettavissa muihinkin toiminnaltaan samankaltaisiin 

tulosyksiköihin. Lisäksi Lumijärvi ym. tähdentävät, että pilottiprojekti on nopea ja 

kustannustehokas tapa viedä toimintolaskenta käytäntöön, ja sen avulla on helppo 

herättää kiinnostusta ja innostusta organisaatiossa toimintolaskentaa kohtaan. 

Eteenpäin viemisen lisäksi Lumijärvi ym. (1995, s. 30) mainitsevat, että 

valmisteluvaiheessa on tärkeää suunnitella myös projektin aikataulu, kustannukset sekä 

resurssit. Valmisteluvaiheen lopputuloksena on projektisuunnitelma, joka sisältää edellä 

mainittujen asioiden lisäksi tiedon kuka vastaa projektista, milloin se toteutetaan, keiden 

työpanosta se vaatii ja kuinka paljon sekä mikä on projektin kustannus ja tuotto. 
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3.2.2 Toimintoanalyysi 

Seuraavana vaiheena suoritetaan toimintoanalyysi, joka toimii sekä toimintolaskennan 

että toimintojohtamisen pohjana. Käytännössä ottaen toimintoanalyysin tehtävänä on 

selvittää mitä yrityksessä tehdään, miten toiminnot ovat sidoksissa toisiinsa, tuottavatko 

toiminnot lisäarvoa ja mikä on niiden kustannus. (Lumijärvi et at., 1995, s. 31) Alhola 

(1998, s. 104) kiteyttää toimintoanalyysin kertovan, minne yrityksen resurssit kuluvat, 

tehdäänkö oikeita asioita ja kuluuko resursseja eniten liiketoiminnan kannalta 

tärkeimpiin toimintoihin. Alholan mukaan analyysissä pyritään hahmottamaan 

toimintoketjuja eli toimintokokonaisuuksia, jonka avulla toimintatapojen muuttaminen 

on helpompi hahmottaa ja toteuttaa. Toimintoketjujen kuvaus aloitetaan yleensä 

ydintoiminnoista, joita ovat (Alhola, 1998, s. 105): 

 tuotekehitys 

 tuotanto 

 myynti- ja markkinointi 

 tilaus ja toimitus 

 asiakaspalvelu. 

Uskonen ja Tenhiälä (2011, s. 422) antavat esimerkkejä toiminnoista, joihin 

tuotemuutokset voivat vaikuttaa tai aiheuttaa: tuotantosuunnitelmien 

uudelleensuunnittelu, komponenttien uudelleensuunnittelu, tuotteiden 

uudelleenkokoaminen sekä toimittajilta hankittavien osien uudelleentilaaminen tai 

jouduttaminen. He täsmentävät, että tuotemuutosten kuluttamat resurssit sisältävät 

materiaalit sekä muiden muassa tuotannonsuunnittelijoiden, ostajien ja lattiatason 

työntekijöiden palkat. 

Toimintoketjujen kuvaamisessa voidaan käyttää esimerkiksi prosessikaavioita, joista on 

nopea hahmottaa, miten prosessi etenee, mitkä ovat sen vaiheet ja kuka on mistäkin 

vaiheesta vastuussa. Prosessikaavioita tehdessä käytetään yleensä standardoituja 

symboleita. (JUHTA, 2002) Alhola (1998, s. 106) suosittelee, että toiminnot 

kartoitetaan haastattelemassa avainhenkilöitä, eli niitä jotka kyseisiä toimintoja 

suorittavat, tai niitä joilla on tarpeeksi tietoa toiminnosta. Haastattelujen pohjalta 

toimintokartoitusta voidaan jatkaa esimerkiksi jakamalla avainhenkilöille 

seurantalomakkeita, jos halutaan selvittää esimerkiksi toimintoon käytettyä aikaa. 
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3.2.3 Resurssi- ja kustannusajurien määrittäminen 

Aikaisemmin todettiin, että toiminnot kuluttavat resursseja, jotka puolestaan aiheuttavat 

kustannuksia. Järvenpään ym. (2010, s. 128-129) määrittelyn mukaan Resurssiajurit, 

toisin sanoen 1. tason kohdistustekijät, kohdentavat kustannukset toiminnoille 

mallintamalla resurssien käyttöä mahdollisimman tarkasti. Toimintojen suorittamisesta 

aiheutuvat kustannukset puolestaan kohdistetaan kustannusobjekteille kustannusajurien, 

eli 2. tason kohdistustekijöiden avulla. Toimintolaskennan perusidea ja keskeiset 

käsitteet ovat esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Toimintolaskennan kustannusten kohdistaminen (Järvenpää, 2010, s. 128). 

 

Kuvasta 8 ei tule ilmi, mutta kuten kaikissa laskentamenetelmissä, myös 

toimintolaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan kustannusobjektille 

ilman erillisiä ajureita. Välillisten kustannusten kohdistamisessa tarvitaan erillisiä, jo 

edellä mainittuja yksilöityjä kustannusajureita. Järvenpää ym. (2010, s.138-140) 
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esittävät, että kustannusajureita on pääasiassa kolmea eri tyyppiä, joita ovat: volyymistä 

riippuvat, ajankäyttöön sidonnaiset sekä toiminnon suorittamisen vaativuudesta ja 

intensiteetistä johtuvat kustannusajurit. Volyymistä riippuvat kustannusajurit liittyvät 

aina toiminnon suorittamismäärään tai sitä jäljittelevään tekijään. Ajankäyttöön 

sidonnaiset kustannusajurit perustuvat toiminnon suorittamiseen käytettyyn aikaan, ja 

ne ovat usein tarkempia kuin volyymisidonnaiset ajurit. Esimerkiksi, jos toiminnon 

suorittamiseen käytetty aika vaihtelee johtuen eri tuotteiden vaatimista toimenpiteistä, 

aika-ajurilla päästään totuudenmukaisempaan lopputulokseen. Järvenpään ym. mukaan 

tarkin kustannusajuri on vaativuuteen ja intensiteettiin liittyvä, sillä se huomioi 

tapauskohtaisen haasteellisuuden. Ongelmana näissä ajureissa tosin on se, että niistä 

saatava riittävän tarkka tieto on usein hankalaa kerätä. 
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Taulukko 1. Erilaisia kustannusajurivaihtoehtoja toiminnoittain ja kustannusryhmittäin 

(Järvenpää et al., 2010, s. 141). 

Kohdistettavat 

kustannukset 

Volyymisidonnaiset 

kustannusajurit 

Ajankäyttöön 

liittyvät 

kustannusajurit 

Vaativuutta 

mallintavat 

kustannusajurit 

Ostotoiminta Ostotilausten tai 

tilausrivien lukumäärä 

 

Ostolaskujen lukumäärä 

 

Tuotenimikkeiden määrä 

Ostotilausten 

laadinnan 

keskimääräinen kesto 

Tilaustapaindeksi, 

kertoimet 

esimerkiksi 

ajankäyttöön liittyen 

Tuotekehitys Tuotekehitysprojektien 

lukumäärä 

projektilajeittain 

 

Tutkimusten tai 

yksilöityjen hankkeiden 

lukumäärä 

Työajan 

jakautuminen eri 

projekteille erilaisten 

ajankäyttöä 

jäsentävien 

menetelmien 

mukaisesti 

Projektin 

vaativuusluokitus ja 

haasteellisuus-

indeksointi 

Tuotannon-

suunnittelu 

Tuotetyyppien lukumäärä 

 

Tuotantoerien määrä 

 

Vahvistettuun 

suunnitelmaan tehtyjen 

muutosten lukumäärä 

eräkohtaisesti 

Työajan seuranta 

tuoteryhmittäin tai 

erittäin 

 

Konetunnit 

Poikkeustilanteiden 

tai merkittävien 

muutosten 

aiheuttamien 

lisäkustannusten 

kohdentaminen 

erikseen 

Tuotanto Tuotteiden lukumäärä 

 

Tuote-erien lukumäärä 

 

Materiaalisiirtojen määrä 

Konetunnit 

 

Prosessien ja 

prosessivaiheiden 

kestoajat 

Valmistustapa-

indeksi 

 

Kertoimet, jotka 

liittyvät esimerkiksi 

ajankäyttöön 

Markkinointi Tuotteiden lukumäärä 

 

Tuotetyyppien lukumäärä 

Myynnin työajan 

jakauma 

tuoteryhmittäin tai 

asiakaskohtaisesti 

Markkinoinnin 

kohdentuvuusindeksi 

tuoteryhmätasolla 

tarkasteltuna 

 

Taulukossa 1 on mukailtu Järvenpään ym. listaamia kustannusajurivaihtoehtoja, ja siitä 

nähdään, että kustannusten kohdistamiselle on monia vaihtoehtoja. Kustannusajurin 

valintaan vaikuttaa toiminnan luonne, toimintojen määrittelyn tarkkuus sekä 

kustannusajurien saatavuus ja käyttömahdollisuudet. Toiminnan haasteellisuutta ja 

vaativuutta kuvaavat kustannusajurit käytännössä täydentävät muiden kustannusajurien 

antamaa tietoa, ja ne yleensä vaativat erilaista indeksointia tuomaan esille yksittäisten 

toimintojen vaativuuseroja. (Järvenpää, 2010, s. 140.) 
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Toimintojen kartoituksen jälkeen on myös saatava selville, kuinka paljon 

organisaatiossa kulutetaan voimavaroja eri toimintoihin (Lumijärvi et al., 1995, s. 42). 

Työajan käytön kohdistaminen toiminnoilla on avainasemassa, jotta voidaan laskea 

tuotteistettujen palvelujen toimintoperusteiset kustannukset, ja siitä syystä tehdään 

ajankäyttöselvitys. Järvenpää ym. (2010, s. 142-143) esittävät muutaman vaihtoehdon 

ajankäyttöselvityksen toteuttamiselle: 

1. Kokonaistyöaika kohdistetaan eri työtehtäviin tai toimintoihin joko työntekijän 

tekemänä itsearviointina, hallinnollisesti esimiehen tekemänä arviona tai muun 

riittävän tuntemuksen omaavan henkilön arviona. 

2. Kokonaistyöaika kohdistetaan eri työtehtäville tai toiminnoille työntutkimuksen 

avulla, jossa työntekijä seuraa käyttämäänsä työaikaa esimerkiksi 1-4 viikkoa 

kirjaamalla ajankäyttölomaketta. Etuna työntutkimuksessa on ajankäytön 

selvittäminen tarkasti, mutta vähällä vaivalla. 

3. Kokonaistyöaika kohdistetaan toteuttamalla jatkuvaa työajan seurantaa, 

esimerkiksi kirjaamalla käytetty työaika joko automaattisesti tai manuaalisesti 

tietojärjestelmään, jonka avulla saadaan tarkkaa ja yksilöityä tietoa ajankäytöstä. 

4. Työvaihekohtaisen keskimääräisen ajan arvioiminen. Toisin sanoen, idea on 

sama kuin aiemmin esitellyssä Kaplanin ja Andersonin TDABC-mallissa. 

Järvenpää ym. (2010, s. 143) lisäävät myös, että työajan seurannassa on erittäin tärkeää 

perustella työntekijöille seurannan tarkoitus: jos työntekijät kokevat, että seurantaa 

käytetään työtehtävien suorittamisen arviointiin tai työntekijöiden valvontaan, he 

pyrkivät käytössä olevin keinoin manipuloimaan seurantaa, joka johtaa virheellisiin 

laskelmiin. 

 

3.2.4 Kustannusten laskeminen ja laskentatietojen hyväksikäyttö 

Seuraavana vaiheena on kohdistaa kustannukset kartoitetuilla toiminnoille ja sen jälkeen 

toiminnoilta laskentakohteille. Näin ollen tulee ensin määritellä tarkasteltavien 

toimintojen käyttämät resurssit. Lumijärvi ym. (1995, s. 66-68) ehdottavat, että 

ensimmäistä kertaa kustannuksia määritettäessä käytetään jonkin päättyneen ajanjakson, 

esimerkiksi menneellä tilikaudella kirjattuja kustannuksia. Tämän käyttöä puoltaa se, 

että tulokset ovat useimmiten paremmin ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä 
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organisaatiossa. Lumijärvi ym. lisäävät, että myös kustannusten aiheuttamisperuste on 

huomioitava niitä kohdistettaessa, joista on annettu esimerkkejä Lumijärveä ym. 

mukaillen taulukossa 2.  

Taulukko 2. Esimerkkejä resurssiajureista (Lumijärvi et al., 1995, s. 68) 

Resurssi Resurssiajuri 

Henkilösidonnaiset kustannukset Ajankäyttö 

Tilakustannukset Pinta-ala, henkilömäärä 

Energia Kilowattitunnit 

Koneiden pääomakustannukset Käyttötunnit, toteutuneet kustannukset 

Ohjelmistot Käyttötarkoitus, ajankäyttö 

 

Lumijärvi ym. jakavat resurssit karkeasti kolmeen osaan: henkilösidonnaiset 

kustannukset, muut operatiiviset kustannukset sekä tukitoiminnot. Henkilösidonnaisia 

kustannuksia ovat suurimmilta osin palkka- ja siihen liittyvät sivukulut. Niiden lisäksi 

henkilösidonnaisiin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös muun muassa luontaisetujen 

kustannuksia, koulutuskustannuksia, atk:n kustannuksia, työskentelytilan kustannuksia 

sekä matkustus kustannuksia. Henkilösidonnaisia kustannuksia kohdistettaessa on 

ajankäyttöön sidonnaiset kustannusajurit yleisesti ottaen suosituimpia. Muita 

operatiivisia kustannuksia ovat esimerkiksi pääoma-, poisto-, huolto- ja 

korjauskustannukset ja ne kohdistetaan laskentakohteelle aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti. Tukitoimintoja ovat esimerkiksi henkilöstöhallinto, palkanlaskenta ja 

kirjanpito. Tukitoiminnot tukevat pääsääntöisesti aina ydintoimintoja, ja ennen kuin 

niitä kohdistetaan ydintoiminnoille, ne kannattaa ensin selvittää ja sitten vasta päättää 

kohdistamisesta. (Lumijärvi et. al. 1995, 68-73.) 

 

Viimeisenä vaiheena ennen kustannusten lopullista kohdistamista laskentakohteelle, on 

kustannusajurille määritettävä hinta. Kustannusajurin hinta saadaan jakamalla 

toiminnon kokonaiskustannukset kustannusajurien kokonaismäärällä. (Lumijärvi et al., 

1995, s. 81-82.) 
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Alhola (2016, s. 119) painottaa toimintolaskennan antamien tulosten hyödyntämistä 

benchmarkingissa, eli yritysten välisessä vertailussa. Benchmarking voidaan myös 

toteuttaa yrityksen sisäisenä vertailuna, jossa vertaillaan yrityksen sisäisiä menetelmiä. 

Benchmarkingissa oman yrityksen tunnuslukuja vertaillaan oman toimialan yrityksiin 

jotka ovat antaneet vertailulukunsa, ja täten tunnistetaan parannuskohteet. (Alhola, 2016, 

s. 119-122.) Lumijärvi ym. (1995, s. 88-89) esittävät, että laskentatietojen avulla 

voidaan tunnistaa kustannusten aiheuttajat. Niiden avulla puolestaan pystytään 

arvioimaan suorituskyvyn parantamismahdollisuudet ja ohjaamaan resurssit 

tehokkaammin ja täsmällisemmin oikeisiin kehityskohteisiin. Horngren ym. (2005, s. 

355-356) antavat muita esimerkkejä, missä osa-alueissa toimintolaskennan tuloksia 

voidaan hyödyntää: 

 tuotteiden hinnoittelua ja tuotevalikoimaa koskevat päätökset 

 kustannussäästökohteiden suunnittelussa ja prosessien kehittämiseen liittyvissä 

päätöksissä 

 toimintojen uudelleensuunnittelussa ja johtamisessa. 

Lumijärvi ym. (1995, s. 102-104) lisäävät tähän vielä tulosten hyödyntämisen 

budjetoinnissa, ja he painottavat toimintolaskentamallin tulosten hyödyntämisen 

oleellisuutta. Ennen esimerkiksi yllä mainittuja toimenpiteitä, laskentamalli on tuottanut 

yritykselle pelkkiä kustannuksia. Jotta toimintolaskenta saadaan tuottamaan, 

korostuneessa asemassa on yrityksen tahtotila ja liikkeellelähtövaiheessa asetetuissa 

tavoitteissa kiinni pitäminen. 
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4 TUOTEMUUTOSLASKENTAMALLIN 

RAKENTAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Tämän luvun päätavoitteena on esitellä laskentamalli, joka on rakennettu mittaamaan 

tuotemuutoksista johtuvia kustannuksia kohdeyrityksessä. Laskentamallia pohjustetaan 

esittelemällä kohdeyritys, sekä arvioimalla projektin lähtökohdat. Näiden jälkeen 

luvussa on raportoitu laskentamallia varten tehty toimintoanalyysi, jonka tarkoituksena 

on kuvata toimintaympäristö. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, 

miten muutoksia käsitellään ja hallitaan kohdeyrityksessä. Viimeisenä luvussa esitellään 

kohdeyrityksen tarpeisiin suunniteltu kustannuslaskentamalli. 

 

4.1 Kohdeyrityksen esittely 

Sandvik on korkean teknologian teollisuuskonserni, jossa työskentelee noin 43 000 

työntekijää yli 150:ssä maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 81,6 miljardia 

Ruotsin kruunua ja operatiivinen liiketulos oli 11,0 miljardia Ruotsin kruunua. 

Sandvikin liiketoiminta on jakautunut kolmeen eri liiketoiminta-alueeseen: Sandvik 

Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology sekä Sandvik Materials 

Technology. (Sandvik Annual Report, 2016.) 
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Kuva 9. Sandvikin liiketoiminta-alueet (Sandvik Annual Report, 2016). 

 

Turussa sijaitseva kokoonpanotehdas kuuluu Sandvik Mining and Rock Technology- 

liiketoiminta-alueeseen, ja vielä tarkemmin Load and Haul -tuotealueeseen. Turun 

tehtaalla valmistetaan kaivoksiin soveltuvia, niin sanottuja lastareita ja dumppereita. 

Turussa valmistettavia dumppereita on viittä eri mallia ja lastareita neljäätoista eri 

mallia, joista osa on sähkötoimisia. Turun tehtaalla työskentelee yli 500 työntekijää eri 

toiminnoissa, joita ovat muiden muassa hitsaus, koneistus, kokoonpano, testaus, 

tukitoiminnot, tuotekehitys, tuotelinja, hankinta, myynnin tuki sekä taloushallinto. 

Kaivosteollisuus on globaali ja suhdanneherkkä ala, jossa talouden syklit ja vaihtelut 

näkyvät herkästi. Metallien hintojen ollessa korkealla, kaivosyhtiöt haluavat silloin 

luonnollisesti tuottaa mahdollisimman paljon ja näin ollen yhtiöt investoivat 

louhintalaitteisiin kapasiteetin nostamiseksi. (ELY toimialaraportti.) Tästä johtuen 

laitteiden toimitusaikojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä. Muiden muassa kaivoksen 

maantieteellinen sijainti vaikuttaa hyvin paljon kaivosajoneuvoilta vaadittuihin 

ominaisuuksiin. Sijainnilla on luonnollisesti vaikutusta olosuhteisiin ja paikalliseen 

lainsäädäntöön, jotka puolestaan vaikuttavat muiden muassa ajoneuvon 

lämmityslaitteiston tai tietyt kriteerit täyttävään palosammutusjärjestelmään. (Laakso, 

2012.) 
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Turussa sijaitsevan kaivosajoneuvoja valmistavan tehtaan valmistusprosessi koostuu 

runkovalmistuksesta, osakokoonpanosta, kokoonpanosta ja testauksesta. Turussa 

tuotteita valmistetaan asiakkaan toiveiden, eli massaräätälöintistrategian mukaisesti. 

Asiakas valitsee ennalta laaditusta optiovalikoimasta mieleisensä ominaisuudet, joiden 

perusteella tuotteelle konfiguroidaan tuoterakenne. Koneiden valmistukselle haasteita 

aiheuttavat jäädytysajan sisällä tulevat suunnittelumuutokset ja virheet, sekä 

asiakkaiden vaihtumiset. Tällöin tuotteiden lopullinen tuoterakenne poikkeaa 

alkuperäisestä, eli tuoterakenne täytyy päivittää. Tätä prosessia kutsutaan 

muutosprosessiksi, jonka huono hallinta saattaa aiheuttaa muiden muassa 

uudelleensuunnittelua, ylimääräisiä välittömiä tai välillisiä työtunteja, 

materiaalikustannuksia, pidentyneitä läpimenoaikoja, myöhästymisiä tai häiriöitä 

muulle tuotannolle. Muutokset aiheuttavat ylimääräistä työtä eri osastoilla kuten 

tilaustoimistossa, tuotannonsuunnittelussa, ostossa ja tuotannossa. Usein muutosten 

aiheuttamat ongelmat johtuvat puutteellisesta informaation kulusta eri osastoiden välillä 

ja inhimillisistä virheistä. 

Tuotteiden kysyntä ja tuotantomäärät ovat Turun tehtaalla kasvaneet viime vuosina, 

joten etenkin muutokset, jotka aiheuttavat tuotantokapasiteetille häiriöitä, tulisi 

minimoida. Yritykselle on aiemmin tehty diplomityö muutoksen hallinnan 

kehittämisestä Juha Laakson toimesta. Diplomityössään Laakso (2012) selvitti yrityksen 

muutoksen hallinnan nykytilan sekä toimenpiteet, jolla muutoksen hallintaa pyritään 

tulevaisuudessa parantamaan. Muutoksen hallinnan kompleksisuuden vuoksi häiriöt 

eivät ole poistuneet ja siihen halutaan parannusta yhä edelleen. 

 

4.2 Laskentamallin rakentamisen lähtökohdat ja suunnittelu 

Projekti lähtee liikkeelle tavoitteen asettelusta ja valmistelusta. Projektin päätavoitteena 

on selvittää tuoterakenteen muutoksista aiheutuvat kustannukset. Tavoitteen 

saavuttamiseksi rakennetaan toimintolaskentamalli, jossa muutokset ovat 

laskentakohteena. Kuten Alhola (1998, s. 103) kirjassaan määrittelee, laskentamallin 

käyttöönoton alussa oleellista on projektin tiedottaminen.  Projektista tiedotettiin tilaus-

toimitusprosessien esimiehille lyhyillä esityksillä sekä henkilökohtaisilla keskusteluilla. 

Toimistoprosessien tasolla tiedottaminen tapahtui pääsääntöisesti henkilökohtaisilla 
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keskusteluilla, ja tuotannon työnjohtotasolle projektista tiedotettiin kuukausittaisessa 

laatupalaverissa. Ennen projektin aloittamista hankittiin ylemmän johdon sitoutuminen. 

Projektin luonteesta ja aikataulusta johtuen sille ei kasattu varsinaista tiimiä, vaan 

tutkija itse vastasi laskentamallin laatimisesta ja mittauksen suorittamisesta. 

Tiedottamisen jälkeen seuraavana vaiheena laskentamallin käyttöönotossa on 

toimintoanalyysin toteuttaminen. Toimintoanalyysi suoritettiin haastattelemalla niitä 

työntekijöitä, jotka olennaisesti osallistuvat muutosten käsittelyyn päiväkohtaisella 

tasolla. Teemahaastattelujen tarkoituksena oli saada käsitys siitä, mitä kunkin 

työntekijän päivittäisiin työtehtäviin kuuluu, mitä toimintoja muutokset 

kyseenomaiselle työntekijälle aiheuttaa, sekä mitkä ovat heidän kokemuksen mukaan 

tyypillisimmät syyt muutoksille. Toimintoanalyysin tarkoituksena oli myös hahmottaa 

miten toiminnot kytkeytyvät toisiinsa, eli toisin sanoen selvittää miten 

tuoterakennemuutokset etenevät organisaatiossa. Tämän apuna käytettiin yrityksen 

laadunhallintajärjestelmän sisältämiä tuoterakennemuutosten prosessikaavioita. 

Toimintoanalyysin yhteydessä työntekijöiden kanssa ideoitiin myös testiaineiston 

tiedonkeruumenetelmiä. Toimintoanalyysin tuloksista on raportoitu tarkemmin luvussa 

4.3. 

Toimintoanalyysin pohjalta rakennettiin varsinainen laskentamalli. Tämä vaihe sisälsi 

käytännössä toimintojen jakamisen toimintoaltaisiin ja resurssien sekä resurssi- ja 

kustannusajurien määrittämisen. Tutkija ideoi ja määritti edellä mainitut asiat ensin itse, 

jonka jälkeen laskentamallin rakenteesta keskusteltiin Turun tehtaan Site Controllerin 

kanssa. Resurssit ja niiden yksikkökustannukset määritettiin yhdessä Site Controllerin 

kanssa, jonka kokemuksella pystyttiin määrittämään käytännöllisemmät 

laskentaparametrit. Laskentamallin rakenteesta ja luomisesta on kerrottu 

yksityiskohtaisemmin Mallin yleisesittely -luvussa. 

Projektin lopuksi on tärkeää, että luodun laskentamallin toimivuutta ja sen tavoitteiden 

saavuttamista arvioidaan testiaineistolla. Testiaineisto koostuu käytännössä kahdesta 

osasta: toimistotyöntekijöille teetetystä survey-tutkimuksesta sekä tuotannon 

kustannusten määrittämiseksi tehdystä tapaustutkimuksesta. Survey-tutkimuksessa on 

toteutettu ajankäyttöseuranta niille toimistotyöntekijöille, joihin muutokset olennaisesti 

vaikuttavat. Seurannan tutkitaan muutosten aiheuttamaa keskimääräisestä työmäärää 
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sekä mahdollisia viitteitä ajankäytön suhteesta muutoksen ajankohtaan. 

Tapaustutkimuksessa seurataan tapauksia, joista todetaan aiheutuneen ongelmia 

tuotannolle. Testiaineiston keräämisestä ja niiden tulkinnasta on raportoitu tarkemmin 

luvussa 5. 

 

4.3 Toimintojen ja resurssien määrittely 

Tämä osio sisältää laskentamallin rakentamista varten toteutetun toimintoanalyysin. 

Ensin osiossa kuvataan lyhyesti kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessi sekä Gate-malli, 

jonka avulla muutokset voidaan luokitella ajoituksen mukaan. Sen jälkeen kuvataan, 

miten sisäisten sekä ulkoisten muutosten hallinta on toteutettu, sillä ne eroavat hiukan 

toisistaan. Sisäiset muutokset ovat käytännössä suunnittelumuutoksia ja -virheitä, ja 

ulkoiset muutokset ovat asiakkaasta johtuvia. 

 

4.3.1 Kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessi 

Tässä tutkimuksessa käsitelty tilaus-toimitusprosessi alkaa asiakkaan tekemän tilauksen 

vastaanottamisesta ja niin sanotun myynticasen muodostamisesta Salestools-

myynninohjausjärjestelmään myyntialueiden toimesta. Myynticase sisältää 

spesifikaation, asiakkaan valitsemat optiot sekä mahdollisesti extra-optioita, jotka eivät 

kuulu varsinaiseen optiotarjontaan ja vaativat suunnittelutyötä. Spesifikaatio on 

sanallinen kuvaus tuotteesta ja sen sisältämistä komponenteista, ja sitä käytetään lähinnä 

asiakkaan kanssa asioidessa. Myynticase ei ole lopullinen tilaus vaan sen perusteella 

tilaustoimisto ja myynnin tuki arvioivat yhdessä muiden muassa oston ja 

tuotannonsuunnittelun kanssa tilauksen toteuttamismahdollisuudet sekä lopullisen 

hinnan. Kun asiakas hyväksyy toimitusajan ja -ehdot sekä hinnan, lopullinen tilaus 

vahvistetaan ja sen perusteella tilaustoimisto luo spesifikaation.  

Spesifikaation perusteella suunnittelun rakennekäsittelijä muodostaa esilehden, joka 

tarkoittaa tuoterakenteen ylätasoa. Kohdeyrityksessä pelkällä tuoterakenteella 

tarkoitetaan alatasoa, joka on yksityiskohtaisempi, kooditason kuvaus tuotteen 

rakenteesta. Esilehti kirjataan tuotetiedonhallintajärjestelmään, josta se siirretään ERP-
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järjestelmään. Tuotannon rakennekäsittelijä avaa uuden tuotteen tuotenimikkeen ERP-

järjestelmään ja lisää tuotenimikkeen rakennemalliksi uuden esilehden mukaisen 

rakennemallin.  

Tästä muodostuu oston ERP-järjestelmän näkymään komponenttien hankintatarpeet, 

joiden perusteella tarvittavat komponentit ostetaan. Tämän jälkeen on vuorossa 

tuotanto-ohjelman mukaisesti tuotteen kokoonpano, testaus ja viimeistely. Tilaus-

toimitusprosessi päättyy valmiin tuotteen toimitukseen ja laskutukseen. Tilaus-

toimitusprosessia on havainnollistettu yleisellä tasolla kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin yleiskuvaus. 

 

Tilaus-toimitusprosessissa on määritelty neljä porttia, jotka on nimetty Gate 1 – Gate 4. 

Jokaiselle portille on määrätty toimenpiteet ja kriteerit, jotka kultakin tilaukselta on 

oltava suoritettuina, jotta ne etenisivät portin läpi. Kuvassa 11 on kuvattu 
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kohdeyrityksen Gate-malli, jossa on nähtävissä, kuinka monta viikkoa ennen 

kokoonpanon aloitusta kukin portti on asetettu. 

 

Kuva 11. Kohdeyrityksen Gate-malli.  

 

Gate 1 määritetty suurimmalle osalle konemalleista 14 viikkoa ennen kokoonpanon 

aloitusta ja sen ohittaakseen tilauksella tulee olla ennusterakenne. Gate 2:n ohittaakseen 

tilauksella tulee olla lopullinen spesifikaatio ja tuoterakenne sekä vahvistettu tilaus. 

Gate 2 on määritetty konemallista riippuen 7-9 viikkoa kokoonpanon aloituksesta. Gate 

3 ja Gate 4 on kaikilla konemalleilla samat, ja ne ovat neljän ja yhden viikon päässä 

kokoonpanon aloittamisesta. G3:ssa tilaukselle on lupa hankkia valmistukseen 

tarvittavat komponentit ja G4:ssä tuotannolle on annettu lupa aloittaa kokoonpano 

tuotanto-ohjelman mukaisesti. Aikojen voidaan kuitenkin sanoa olevan vain suuntaa 

antavia, sillä mallia muutetaan silloin tällöin. Yleinen olettamus yrityksessä on se, että 

muutosten aiheuttamat kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti, mitä lähempänä 

kokoonpanon aloitusta muutokset toteutetaan.  

 

4.3.2 Suunnittelumuutokset kohdeyrityksessä 

Kohdeyrityksessä tapahtuvat tuotemuutokset voivat johtua sisäisistä tai ulkoisista 

tekijöistä. Sisäisillä muutoksilla tarkoitetaan suunnittelumuutoksia ja -virheitä. Sisäiset 

muutokset johtuvat yrityksen omasta toiminnasta. Suunnittelumuutoksiksi luetaan 

kokoonpanokuvien ja tuoterakenteiden päivittämiset sekä korjaamiset. 

Kokoonpanokuvia muutetaan, jotta asennustyö olisi helpompaa tai turvallisempaa. 

Tästä tutkimuksesta kokoonpanokuvamuutokset ovat rajattu pois. 

Tuoterakennemuutoksessa rakenteeseen joko lisätään tai siitä poistetaan vähintään yksi 

komponentti, tai se vaihdetaan toiseksi komponentiksi. Suunnitteluvirheiden voidaan 
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ajatella johtuvan huonosta muutoksen hallinnasta ja organisaation 

sisäisestä ”sähläyksestä”.  Suunnittelumuutokset ja -virheet käyvät käytännössä läpi 

saman prosessin.  

Tarve suunnittelumuutoksille lähtee usein tuotannosta, jolloin muutostarpeesta kirjataan 

suunnittelumuutospyyntö eli ECR (Engineering Change Request). Muutospyynnön 

laatii tyypillisesti joko asentaja itse, kokoonpanosolun tai -linjan asemavastaava, 

työnjohtaja tai laatuosaston työntekijä. Muutospyyntö kirjataan ECR-tietokantaan, 

jolloin kyseisestä konemallista vastaava tuoteinsinööri vastaanottaa pyynnön. 

Tuoteinsinööri tekee arvion muutostarpeesta, jonka jälkeen hän välittää muutospyynnön 

valitsemalleen suunnittelijalle tai hylkää muutospyynnön katsoessaan sen 

tarpeettomaksi. Suunnittelumuutos voi myös lähteä liikkeelle suoraan tuoteinsinööriltä, 

joka tekee muutoksesta suunnittelumuutosilmoituksen eli ECN:n (Engineering Change 

Notice), jonka hän välittää valitsemalleen suunnittelijalle. Suunnittelija tekee halutut 

muutokset, jotka hän lähettää tuoteinsinöörin arvioitavaksi. Tuoteinsinööri joko 

hyväksyy muutokset tai palauttaa sen suunnittelijalle uudelleentyöstettäväksi. 

Suunnittelijat tekevät muutokset tuotetiedonhallintajärjestelmässä, jonka jälkeen 

tuotannon rakennekäsittelijän tehtävänä on tuoda muutokset muiden osastojen 

nähtäville ERP-järjestelmään. Tämän jälkeen muutostiedot välitetään muiden muassa 

ostolle ja tuotannolle, jotka tekevät tarvittavat toimenpiteet liittyen muutoksiin. Kuvassa 

12 on kuvattu kohdeyrityksen ECR-muutosprosessi karkealla tasolla. 

 

 

Kuva 12. ECR-muutosprosessin yleiskuvaus. 

 

4.3.3 Ulkoisista tekijöistä johtuvat muutokset kohdeyrityksessä 

Ulkoisista tekijöistä johtuva muutos lähtee liikkeelle siitä, kun myynnin tuki 

vastaanottaa tuoterakenteen muutospyynnön asiakkaalta tai myyntiyhtiöltä. 

Muutospyyntö välitetään tilaustoimistolle, joka käynnistää organisaation sisäisen 
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muutosprosessin. Kohdeyrityksessä on käytössä sekä kevyt, että raskas muutosprosessi, 

jonka valintaan vaikuttaa muutoksen laajuus. Kevyessä muutosprosessissa 

tilaustoimisto välittää muutospyynnön tuotannonsuunnittelijalle joka arvioi muutoksen 

toteuttamismahdollisuudet. Jotkin päätökset tuotannonsuunnittelija pystyy tekemään itse, 

mutta tarvittaessa hän varmistaa materiaalien saatavuuden ostajilta sekä 

tuotantomahdollisuudet työnjohtajilta. Tilaustoimisto välittää asiakkaalle tehdyn arvion 

toteuttamismahdollisuuksista sekä myynnin tuen laatiman hinnoittelun muutoksesta. 

Mikäli asiakas hyväksyy hinnan ja toteuttamisaikataulun, tilaustoimisto luo uuden 

spesifikaation ja suunnittelun rakennekäsittelijä uuden esilehden. Suunnittelun 

rakennekäsittelijä tekee tarvittavat muutokset ensin tuotetiedonhallintajärjestelmässä, 

josta hän tuo muutokset ERP-järjestelmään muiden osastojen nähtäville. Tuotannon 

rakennekäsittelijä tarkastaa, että muutokset ovat tulleet oikeanlaisena läpi ERP-

järjestelmään ja muuttaa koneelle uuden esilehden mukaisen tuoterakenteen. Tämän 

jälkeen tuotannonsuunnittelija muuttaa tuotantosuunnitelman ja muutostiedot välitetään 

ostoon sekä tuotantoon. Toimitusvarustuslistan kevyen muutosprosessin vaiheet on 

esitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Toimitusvarustuslistan kevyen muutosprosessin vaiheet. 

 

Kohdeyrityksessä on myös käytössä niin sanottu raskas muutosprosessi. Sen läpi 

kulkevat muutokset, jotka vaikuttavat paljon muuhun rakenteeseen. Käytännössä ottaen 

raskas muutosprosessi eroaa edellä mainitusta kevyestä muutosprosessista siinä, että 

spesifikaatio ja esilehti muutetaan heti prosessin alussa simulointia varten. 

Tilaustoimisto luo simulointiversiolle uuden spesifikaation ja suunnittelun 

rakennekäsittelijä uuden esilehden. Tuotannonrakennekäsittelijä avaa tarvittavat 

nimikkeet ERP:ssä, jonka jälkeen tuotannonsuunnittelija simuloi muutosten vaikutukset 

simulointi-ohjelmiston avulla. Simuloinnin jälkeen tuotannonsuunnittelija ilmoittaa 

tilaustoimistolle arvion muutoksen toteuttamiskelpoisuudesta ja aikataulusta, joka 
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välitetään edelleen asiakkaalle. Loppuosa prosessista noudattaa tästä eteenpäin samaa 

kaavaa kuin kevyt muutosprosessi. 

Ulkoinen muutosprosessi lähtee liikkeelle tyypillisesti kahdesta eri syystä: 1) 

myyntiyhtiön tekemälle varastotilaukselle löytyy asiakas tai 2) asiakas vaihtuu 

kokonaan toiseksi kesken prosessin. Ensimmäisen syyn taustalla on toimintamalli, jossa 

jonkin myyntialueen myyntiyhtiö ennustaa koneiden kysyntää ja tekee tehtaalle 

alustavia tilauksia varausspesifikaatioilla ilman vahvistettua loppuasiakasta tehtaan ison 

tilauskannan vuoksi. Kun myyntiyhtiö löytää tilaukselle loppuasiakkaan on 

todennäköistä, että asiakkaan haluama optiovarustelu eroaa myyntiyhtiön tekemästä 

varastotilauksesta, jolloin muutosprosessi käynnistyy. Kaivosteollisuuden luonteen 

vuoksi loppuasiakkaiden vaatimat toimitusajat ovat melko lyhyet. Kun esimerkiksi 

asiakas Australiassa tekee tilauksen, sen toimitusaikavaatimus tarkoittaa sitä, että 

tuotteen valmistus on aloitettava viimeistään noin muutaman kuukauden päästä. 

Tilauskannan ylettyessä noin vuoden päähän, myyntiyhtiön on ennustettava kysyntää ja 

tehtävä varastotilauksia tällaisia vaatimuksia varten. Varastotilauksia tehdään kuitenkin 

kunkin kohdemaan standardispesifikaatiolla, mikä vähentää muutoksista aiheutuvaa 

työmäärää. Varattu kone voidaan myös peruuttaa kokonaan, jolloin tilaustoimisto pyrkii 

ensisijaisesti etsimään tilaukselle uuden asiakkaan, jotta vältetään suuremmat muutokset 

tuotanto-ohjelmassa. Tätä harvinaisempi, mutta mahdollinen tilanne on se, että 

asiakkaan mieli vaihtuu alkuperäisestä tilauksesta, ja pyytää optiovarusteluun muutoksia. 

 

4.4 Tuotemuutoslaskentamallin esittely 

Laskentamallin tavoitteena on selvittää tuoterakennemuutoksista aiheutuneet 

kustannukset. Täten kustannusobjektiksi on määritetty tuoterakennemuutos. 

Laskentamalli perustuu pääsääntöisesti toimintolaskentaan, ja vielä tarkemmin 

aikaperusteiseen toimintolaskentaan. Toimintoanalyysin perusteella toiminnot voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen eri toimintoaltaaseen, jotka muodostavat tuotemuutosten 

kustannukset. Niitä ovat toimistoprosessit, tuotannon kustannukset sekä muut 

tapauskohtaiset suorat kustannukset. Toisin sanoen toiminnot ovat jaoteltu, kuten Sakki 

määrittelee, ohjaamiseen ja toteuttamiseen (Sakki, 2014, s. 10). 
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Pilottilaskentamallin rakennus aloitettiin määrittämällä tuotemuutosten tarvitsemat 

resurssit. Alholan (1998, s. 46) määrittelyn mukaan resurssit ovat tuotannontekijöitä, 

joita tarvitaan ylläpitämään ja synnyttämään toimintoja ja ne kertovat, paljonko rahaa on 

käytetty. Taulukossa 3 on ryhmitelty osa tuotemuutosten resursseja ja yleiskustannuksia 

Järvenpään ym. (2010, s. 73) lajittelua mukaillen.  

Taulukko 3. Tuotemuutosten resursseja ja yleiskustannuksia. 

Resurssit Kustannusryhmät 

Työsuoritukset Palkkakustannukset 

Lakisääteiset henkilösivukustannukset 

Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset 

Lyhytvaikutteiset tuotantovälineet 

(yleiskustannukset) 

Tarvikekustannukset 

Vuokrakustannukset 

Valaistus- ja energiakustannukset 

Pitkäaikaiset tuotantovälineet Poistokustannukset 

Korkokustannukset 

Vakuutuskustannukset 

Materiaalit Materiaalikustannukset 

Toimitukset Kuljetus- ym. kustannukset 

Myöhästymissakot 

 

4.4.1 Toimistoprosessien kustannukset 

Toimistoprosessit voidaan ajatella kuuluvan yhteen toimintoaltaaseen, sillä käytännössä 

ne kuluttavat samoja resursseja vaikkakin ovat omia toimintojaan. Toimistoprosessien 

resursseiksi määritetään henkilöstökulut eli työsuoritukset, sekä välilliset 

yleiskustannukset. Toimistojen yleiskustannuksiksi luetellaan muun muassa tarvike- ja 

toimitilakustannukset, toimistopalvelut, työterveyspalvelut, virkistyskulut sekä ATK-

laitekustannukset. Vaikka tuotemuutoksia käsittelevien toimistotyöntekijöiden 

palkkauksissa on eroja, päädyttiin Turun tehtaan Site Controllerin kanssa 

yhteisymmärrykseen siitä, että tarkempi tulos saadaan laskemalla keskimääräinen 

yksikkökustannus Turun ”valkokaulustyöntekijöille”, joita turussa on noin 150 kpl. 

Turun valkokaulustyöntekijöille tehokkaita työtunteja kertyy vuodessa keskimäärin 

1634 per työntekijä. Yhden aikayksikön kustannus toimistotyöntekijälle on siis 

tutkimuksessa laskettu jakamalla yhteenlasketut palkat, palkkiot ja lakisääteiset 
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sivukulut vuotuisilla tehokkailla tuntimäärillä sekä valkokaulustyöntekijöiden 

lukumäärillä. Yleiskustannukset ovat huomioitu lisäämällä Site Controllerin määrittämä 

summa työntekijöiden kuukausittaiseen kustannukseen.  Toimintoajurina käytetään siis 

työntekijöiden käyttämää aikaa tuotemuutosten parissa työskentelyyn. Toimintoaltaan 

kustannus saadaan siis kertomalla käytetty aika yhden aikayksikön kustannuksella. 

Tutkimuksessa ajankäyttöselvitys on toteutettu tietyiltä osastoilta jatkuvalla 

ajankäyttölomakkeen avulla ja muilta itsearvioinnilla. Tiedonkeruun menetelmistä on 

kerrottu tarkemmin luvussa 5. Kuva 14 havainnollistaa laskentamallin ideaa 

toimistoprosessien osalta. 

 

 

Kuva 14. Toimistoprosessien kustannusten kohdistaminen laskentakohteelle. 
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4.4.2 Tuotannon kustannukset 

Toisessa toimintoaltaassa on tuotanto ja sen käyttämät resurssit. Tuotannon resursseja 

ovat työsuoritukset, tuotannon yleiskustannukset sekä materiaalit. Tuotannon 

toimintoallas sisältää kaksi eri kustannuselementtiä, jotka ovat asentajien työsuoritukset 

sekä läpimenoajan pidentyminen. Työsuorituksiin lasketaan tapauskohtaisesti palkat 

sivukuluineen ja yleiskustannuslisineen niiltä asentajilta, jotka käyttävät työaikaansa 

muun työn sijasta muutosten aiheuttamaan ylimääräiseen työhön. Yhden aikayksikön 

kustannus asentajilta sisältää suorien työtuntikustannusten lisäksi välilliset 

työkustannukset, tietyt henkilösidonnaiset yleiskustannukset sekä tehokkuushukan. 

Läpimenoajan pidentymiseen kohdistetaan muita tuotannon yleiskustannuksia. 

Läpimenoajan pidentyminen huomioidaan niissä tapauksissa, kun koneen toteutunut 

ulosajopäivä pitenee muutoksen vuoksi. Turun Site Controller oli määritellyt molemmat 

yksikkökustannukset jo niin sanotusti etukäteen, joita hän on käyttänyt omissa sisäisissä 

laskelmissaan. Laskentamallia suunniteltaessa koettiin samojen arvojen käyttämisen 

olevan fiksuinta myös tässä tutkimuksessa. Kolmantena resurssina ovat materiaalit, 

jotka ovat suoria kustannuksia. Näin ollen materiaaleille ei tarvita erillisiä 

toimintoajureita, vaan materiaalihukka kohdistetaan suoraan tutkittavalle muutokselle. 

Materiaalikustannuksille lasketaan kuitenkin niiden hankintahinnan lisäksi viiden 

prosentin yleiskustannuslisä. Kuvassa 15 on esitetty laskentamalli tuotantokustannusten 

ja suorien kustannusten osalta. 
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Kuva 15. Tuotantokustannukset ja suorat kustannukset laskentamallissa. 

 

4.4.3 Muut suorat kustannukset 

Tuoterakennemuutoksiin liittyy suoria kustannuksia, jotka otetaan myös 

laskentamallissa huomioon. Nimensä mukaisesti suoria kustannuksia ei laskentamallissa 

kohdisteta erillisten ajureiden avulla, vaan ne lisätään suorina kustannuksina 

aiheutumisen jälkeen kustannusobjektille. Suorat kustannukset riippuvat aina 

tutkittavasta tapauksesta. Muutokset voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavia suoria 

kustannuksia: sisään tulevan sekä pois lähtevän tavaran kuljetuskustannukset, 

myöhästymissakot, annetut alennukset tuotevirheistä, asiakkaan havaitsemien virheiden 

korjauskustannukset sekä muut korjauskulut. Muut korjauskulut ovat esimerkiksi väärin 

ostettujen komponenttien muuttamista käyttäen ulkopuolista palvelua, josta on 

esimerkki testiaineiston tapauksessa 3. 
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5 LASKENTAMALLIN TESTAUS JA TULOSTEN 

TULKINTA 

 

 

Tässä luvun päätavoitteena on pohtia laskentamallin toimivuutta sekä muutosten 

kustannusrakennetta testiaineiston perusteella. Laskentamallin testaamista alustetaan 

testiaineiston tiedonkeruun toteutuksella. Lisäksi luvussa käsitellään muita testiaineiston 

ulkopuolelle jääneitä, mutta todennäköisiä kustannustekijöitä haastatteluihin perustuen.  

 

5.1  Tutkimusmenetelmät ja tiedonkeruu 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valikoitui konstruktiivinen tutkimusote. Johdanto-

luvussa esiteltiin Kasasen, Lukan ja Siitosen (1993, s. 246) määrittämä kuusivaiheinen 

konstruktiivinen tutkimusprosessi. Ensimmäisenä vaiheena oli relevantin ongelman 

etsiminen, joka määritettiin johdannossa tuotemuutoksista johtuvien kustannusten 

mittaamiseksi. Toisena vaiheena hankitaan syvällinen tuntemus tutkimusaiheesta sekä 

käytännöllisesti ja teoreettisesti. Näitä on käsitelty luvuissa 2 ja 3. Neljäntenä vaiheena 

innovoidaan ratkaisumalli ja kehitetään ongelman ratkaiseva konstruktio, joka on 

esitelty luvussa 4. Viidentenä vaiheena toteutetaan ratkaisu ja testataan sen toimivuus, 

joka pyritään toteuttamaan luvussa 5 käyttämällä laskentamallia kohdeyrityksessä 

kerätyllä testiaineistolla. Konstruktiivisen tutkimusprosessin lopuksi arvioidaan 

ratkaisun soveltamisalan laajuutta. Sitä pyritään toteuttamaan analysoimalla 

laskentamallin tuloksia ja pohtimalla onko konstruktio siirrettävissä toisiin 

organisaatioihin. Tuloksia analysoidaan luvussa 5 ja siirrettävyyttä luvussa 6. 

Testiaineistolla on siis tarkoitus arvioida laskentamallin toimivuutta ja käytettävyyttä. 

Testiaineisto on koottu toteuttamalla valituille toimistotyöntekijöille ajankäyttöselvitys 

sekä syventymällä tutkimuksen kannalta sopiviin muutostapauksiin tuotannon- ja 

suorien kustannusten arvioimiseksi.  
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Toimistoprosesseissa syntyneitä kustannuksia tutkittiin selvittämällä kuinka paljon 

ylimääräistä työtä yhden muutoksen käsittely kullekin toimistotyöntekijälle aiheuttaa. 

Toimistotyöntekijöitä, joita muutokset työllistävät, on noin pari kymmentä. Koska 

tavoitteena oli saada yleistettäviä päätelmiä ja kaikkien toimistotyöntekijöiden 

sisällyttäminen tutkimukseen olisi suhteellisesti liian työllistävää, valikoitui 

ajankäyttöselvityksen perusjoukoksi: 

 Tilaustoimisto (2 työntekijää) 

 Suunnittelun rakennekäsittelijä 

 Tuotannon rakennekäsittelijä 

 Tuotannonsuunnittelu ja tuotannonohjaus (3 työntekijää) 

Yllä mainittujen lisäksi seurantalomakkeet jaettiin myös kahdelle työntekijälle myynnin 

tuessa. Matkojen ja sairastumisien vuoksi kummaltakaan ei saatu kirjauksia 

seurantajaksolla, mutta ajankäytössä sovellettiin työntekijöiden itsearviointia. 

Jokainen toimistoprosessi pitää sisällään omat toimintonsa, jotka liittyvät 

esilehtimuutosten käsittelyyn. Ajankäytössä on osastojen välillä eroja: osa tekee 

muutosten yhteydessä useita toimintoja, kun taas osa tekee vain yhden. Myös niihin 

käytetty aika vaihtelee parista minuutista tunteihin. Ajankäyttöseurannasta pyrittiin 

tekemään työntekijöille mahdollisimman yksinkertainen, jotta he eivät koe sitä 

haitalliseksi muulle työlle, ja jotta saadaan luotettavaa dataa. Tästä syystä työntekijöitä 

pyydettiin pitämään kirjaa muutokseen käytetystä ajasta noin 10-15 minuutin 

tarkkuudella. Seurantaa suunnitellessa todettiin, että vaikka esilehtimuutos aiheuttaa 

yksittäiselle työntekijälle erilaisia toimintoja, kuten muutoksesta kommunikointi, 

ajatustyöskentely sekä tietojärjestelmien parissa työskentely, ei niihin käytettyä aikaa 

kannata eritellä, vaan kokonaisaika on tutkimuksen kannalta riittävä.  

Eri toimintojen ajankäyttöselvitystä suunnitellessa kävi ilmi, että varsinkin osto-osaston 

ajankäyttöselvityksen toteuttaminen on tämän tutkimuksen laajuus huomioon ottaen 

lähes mahdotonta. Suurimmaksi ongelmaksi oston ajankäyttöselvityksessä muodostui se 

seikka, etteivät ostajat lähes koskaan nykyisillä toimintamalleilla tunnista, mitkä ostot 

liittyvät suoraan muutoksiin. Se on mahdollista, mutta vaatisi käytännössä manuaalista 

tutkimista, mitkä nimikkeet ovat esilehdissä muuttuneet ja niiden 

nimikkeiden ”räjäyttämistä” alemmalle kooditasolle eikä tästä syystä ole käytännöllistä. 
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Tämän lisäksi omat haasteensa suunnitteluun tuo se, että ostajia on useita, joista 

jokaisella on omat toimintamallit. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri ostajilla on eri 

komponenttivastuualueet sekä eri kanavat hankintaehdotusten saamiseksi. Nämä seikat 

huomioiden, ajankäyttöselvityksen luotettava toteuttaminen on niin työlästä, että tutkija 

teki työn ohjaajan sekä kahden pitkän kokemuksen omaavan ostajan kanssa päätöksen 

jättää oston ajankäyttöselvitys tekemättä, ja arvioida oston käyttämä aika muilla 

menetelmillä. 

Eri osastoille jaettiin hieman erilaiset ajankäyttöseurantalomakkeet. Kaikissa 

lomakkeissa pyydettiin työntekijää täyttämään muutoksista konenumero, päivämäärä, 

sen työskentelyyn käytetty aika sekä huomionarvoiset asiat, mikäli muutos on 

esimerkiksi tuottanut poikkeuksellisen paljon työtä. Näiden lisäksi tilaustoimiston ja 

rakennekäsittelijöiden lomake sisälsi sarakkeet, joihin merkattiin muutoksen ohittama 

Gate sekä syy muutokselle. Seurantaa tehtiin 4 viikkoa, jonka jälkeen saatua tietoa 

pystyttiin pitämään tarpeeksi luotettavana keskimääräisen ajankäytön selvittämiseksi. 

Tietojen avulla pystytään myös vetämään karkeita yhteenvetoja, onko ajoituksella, 

konemallilla, muutoksen tyypillä tai syyllä yhteyttä käytettyyn aikaan. Seurannassa 

käytetyt lomakkeen löytyvät raportin liitteistä. 

 

Kuva 16. Esilehtimuutokset jäädytysjakson, eli Gate 2:en sisällä. 

 

Kuva 16 sisältää Gate 2:n sisällä tulleiden esilehtimuutosten määrän kuukausittain ja 

syittäin, toimitettujen koneiden osalta. Change Management on käsitteenä häilyvä, ja ne 
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ovat käytännössä sisäisiä muutoksia. Näiksi syiksi luokitellaan muiden muassa 

toimittajista tai teknisestä asiakaspalautteesta johtuvat esilehtimuutokset. Esimerkkinä 

Change Managementistä: uusien nivelakseleiden toimitus on myöhästynyt, jonka vuoksi 

esilehti joudutaan muuttamaan takaisin vanhoille nivelakseleille, joita Turun varastossa 

on. Toisena esimerkkinä, asiakkaan mielestä vanha puhallinpumppu ei ole toiminut 

toivotulla tavalla jonka vuoksi uusi puhallinpumppu on haluttu implementoida heti kun 

mahdollista. Customer Change on esimerkiksi asiakkaan pyytämä optiomuutos. New 

Customer tarkoittaa, että tilaukselle on vaihtunut asiakas, joka haluaa erilaisen 

tuotevarustelun kuin alkuperäinen asiakas. Mistake Engineering sisältää enimmäkseen 

tuotesuunnittelun tekemiä virheitä tuotetiedonhallintajärjestelmässä. MTS Unit Sold 

sekä Stock Unit Sold ovat alun perin olleet varastotilauksia, joille on tehty 

esilehtimuutoksia loppuasiakkaan löytymisen vuoksi. Suunnittelun rakennekäsittelijälle 

jaettavan lomakkeen avulla pyrittiin selvittämään raportin sisältämät syyt syvällisemmin. 

Testiaineistossa otettiin huomioon tapaukset, jotka selvästi aiheuttavat komplikaatioita 

Turun tilaus-toimitusketjussa. Impulssi tuli tuotannonseurantapalavereista, työnjohtajilta, 

tuotannonsuunnittelijalta, tuotannon rakennekäsittelijältä ja niin edelleen. Tiedonkeruu 

tapahtui haastattelemalla työnjohtajia sekä asentajia mahdollisimman nopeasti 

muutoksen ilmettyä. Asentajat sekä työnjohto antoivat omat arvionsa muutoksen parissa 

työskenneltyihin välittömiin työtunteihin sekä koneen läpimenoajan pidentymiseen. 

Läpimenoajan pidentymisen kustannusta laskiessa täytyi ottaa muu tuotanto huomioon, 

ja arvioida tapauskohtaisesti muulle tuotannolle aiheutuneen häiriön kustannus. Tätä 

kustannusta kutsutaan lisäarvon menetykseksi, ja sitä käsitellään erikseen luvussa 5.4.3. 

Tapaustutkimuksessa hyödynnettiin ajankäyttöseurannan tuloksia joko kohdentamalla 

tapaukseen käytetyt täsmälliset työtunnit, tai käyttämällä keskimääräisiä työaikoja. 

Oston ja tuotekehityksen käyttämää aikaa ja kustannuksia tapauksissa arvioitiin 

osallisten työntekijöiden itsearvioinneilla. 
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5.2 Testiaineiston kerääminen 

5.2.1 Tapaus 1: Asiakkaan vaihtuminen ja väärä hytti 

28.7 kokoonpanolinjan asentaja huomasi hyttien asennusvaiheessa, että asennuspaikalle 

oli tuotu väärä hytti. Kokoonpanopaikalle tuotu hytti oli tilauksen ensimmäisen 

tuoterakenneversion mukainen. Asiakas oli kuitenkin vaihtunut ensimmäisen 

tuoterakenneversion luomisen jälkeen, ja uuden asiakkaan haluama hytti olisi pitänyt 

olla kääntyvällä penkillä varustettu. Kääntyvällä penkillä oleva hytti löytyi onnekkaan 

sattuman avulla tehtaan pihavarastosta. Kyseinen hytti oli alun perin tarkoitettu toiseen, 

Ruotsiin myytävään koneeseen, mutta se oli jäänyt ylimääräiseksi ja varastoitu pihalle. 

Tämä hytti oli valmistettu vuoden vanhalla revisiolla, jonka takia hyttiin piti tehdä 

ylimääräisiä sähkötöitä sekä asentaa kauko-ohjauskytkin ja sammutukseen liittyviä osia. 

Ylimääräiset asennustyöt sitoivat yhden asentajan 8 tunnin ajaksi. Kustannukseksi 

koitua myös koneeseen tilattu hytti, joka jäi ylimääräiseksi varastoon. Ylimääräiseksi 

jääneen hytin tulevista hyödyntämismahdollisuuksista ei voida varmuudella sanoa. 

Tapauksesta ei koitunut haittaa muulle tuotannolle, sillä samaan aikaan kyseen 

omaiselle kokoonpanolinjalle oli muodostunut pullonkaula toiseen vaiheeseen. 

Tapauksesta selvittiin verrattain pienillä kustannuksilla, mutta sopii pohtia mikä 

kustannus olisi ollut, mikäli korvaavaa hyttiä ei pihavarastosta olisi löytynyt. Tässä 

tapauksessa korvaava hytti olisi otettu seuraavan samanlaisen koneen 

materiaalivarauksista, mutta koska hytin toimitusaika on noin 6-8 viikkoa, ongelmat 

olisivat saattaneet esiintyä uudestaan, mikäli seuraavan koneen kokoonpano olisi 

alkanut hyttien toimitusaikaa aiemmin. 

Syynä muutokselle oli uusi asiakas, ja täten tuoterakenteen muuttuminen alkuperäisestä 

tuoterakenteesta. Kun tuoterakenteet muuttuvat, ostajat eivät saa tietojärjestelmistä 

yksilöityjä huomautuksia tarkastaa täytyykö komponenttitilauksiin tehdä muutoksia, 

vaan muutoksista tulee vakioidulla jakelulla sähköposti muuttuneista nimikkeistä. 

Tällöin jokainen ostaja on itse vastuussa tarkastaa, onko tuoterakenteeseen tullut 

muutoksia sellaisten nimikkeiden kohdalla, jotka ovat heidän vastuualueillaan. Tässä 

tapauksessa vakituisesti hyttien ostoista vastaava ostaja oli kesälomilla, eikä hänen 

tuuraaja huomannut tehdä tarvittavia muutoksia ostotilaukseen. Vastaavanlaiset 

tapaukset ovat ostajan mukaan hyvin harvinaisia, ja se tuskin tulee aiheuttamaan 
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jatkotoimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Tapaukset kuitenkin voitaisiin kitkeä 

tulevaisuudessakin automatisoimalla muistutukset kullekin ostajalle seuraamaan isojen 

ja kalliimpien komponenttien ostotilauksia. Toinen vaihtoehto olisi se, että 

rakennekäsittelijä käyttää omaa harkintakykyään ja isompien muutosten kohdalla 

ilmoittaa puhelimitse vastaavalle ostajalle muutosten vaikutuksista. 

Muutama viikko myöhemmin kokoonpanossa havaittiin vastaavanlainen ongelma 

uudelleen: asiakas tilaukselle oli vaihtunut, mutta kokoonpanopaikalle tuotu hytti oli 

ensimmäisen toimitusvarustuslistan mukainen. Tällä kertaa virhe huomattiin vasta siinä 

vaiheessa, kun hytti oli asennettu koneeseen kiinni. Virhe ei aiheuttanut ainakaan 

välittömiä kustannuksia, sillä myynnin tuki sai asian sovittua asiakkaan kanssa, joka 

suostui vastaanottamaan koneen virheellisestä hytistä huolimatta.  

 

5.2.2 Tapaus 2: Asiakkaan vaihtuminen ja optioiden lisääminen 

7.8 Business Line Manager otti Turun tuotannonsuunnittelijaan yhteyttä koskien 

asiakkaan vaihtumista Australiasta Mongoliaan, käsittäen kaksi konetta. Näin ollen 

spesifikaatiota muutettiin poistamalla 6000 tunnin takuu, lisäämällä mongolinkieliset 

manuaalit ja kilvet sekä CIS-kuljetussuojauksen. Tiedon saapuessa Turkuun, toinen 

kone oli kokonaan valmis, ja toinen valmistumassa viikon päästä. Näistä muutoksista 

aiheutui ongelmia kuljetussuojausten kohdalla. Edellisen kerran kyseisiä 

kuljetussuojauksia on käytetty noin 3 vuotta sitten, ja muuttuneiden kaiteiden takia 

kyseiset suojukset eivät sovi yhteen uusien konemallien kanssa.  

Koneet olivat tilattu Australiaan Stock-tilauksina, eli niille ei vielä ollut loppuasiakasta 

kohdemaasta. Mongoliassa sijaitsevan asiakkaan tarpeet muuttuivat äkillisesti 2 

kuukautta aikaisemmin tehdyistä ennusteista, joissa konemallitkin olivat erilaiset. 

Toimitustarve uuden asiakkaan kaivokselle oli ennen vuoden loppua. Mongolian ja 

Australian spesifikaatiot olivat tässä tapauksessa hyvin lähellä toisiaan, joten Stock-

tilauksia allokoimalla pystyttiin vastaamaan nopeaan toimitustarpeeseen. 

Toimitustarpeeseen vastaaminen oli tässä tapauksessa erityisen tärkeää, sillä mikäli 

Sandvik ei olisi laitetta pystynyt toimittamaan, kaupan siirtyminen kilpailijoille olisi 

ollut todennäköistä. Kyseessä olevan asiakkaan tilaus- ja ostoprosessi on hankala, sillä 
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heidän ennusteet muuttuvat jatkuvasti, tilaukset tulevat viime tipassa sekä asiakkaan 

sisäisen tilauksen hyväksyntäprosessi on noin 8-10 viikkoa. Yhteenvetona ongelmien 

aiheuttajasta todettakoon, että tämänkaltaiset spesifikaatio-, toimitus- tai 

loppuasiakasmuutokset ovat käytännössä aina asiakaslähtöisiä. Sandvikin oma tilaus-

toimitusprosessi reagoi muutoksiin saman tien ja tieto kulkee tehtaalle nopeasti. 

Vaikka isossa kuvassa suurempia ongelmia ei aiheutunut, toimintaa olisi kuitenkin tästä 

huolimatta voitu nopeuttaa Turun päässä pitämällä optioiden yhteensopivuus ajan 

tasalla. Kuljetussuojausta olisi pitänyt muuttaa aiemmin siinä vaiheessa, kun kaiteet 

muutettiin, eli pitää huolta siitä, että optiot sopivat yhteen toistensa kanssa. Sandvikin 

tuoteinsinööri käsitteli suunnittelumuutostarpeen ja ohjeisti suunnittelijaa. Varsinaisen 

suunnittelutyön teki tuotesuunnittelija. Tuoteinsinöörin käyttämä työaika tapauksen 

parissa oli noin 4 tuntia, ja suunnittelijalla yksi työpäivä. Lisätyt optiot ja 

kuljetusmuodon vaihtaminen ei tuonut ylimääräisiä kustannuksia, sillä ne laskutettiin 

asiakkaalta. Tuotannolle ei myöskään aiheutunut merkittävää häiriötä. 

Kuljetussuojausten asentaminen sitoi kaksi asentajaa, ja yhteensä noin 40 henkilötuntia.  

 

5.2.3 Tapaus 3: Suunnitteluvirhe hydrauliöljykokoonpanon sähkömoottorissa 

Sähkötoimisissa työkoneissa hydrauliöljykokoonpanoon kuuluu sähkömoottori, jonka 

jännite riippuu asiakkaan valitsemasta päämoottorista. Valitun option johdosta 

hydrauliöljysäiliökokoonpanon jännite oli tarkoitus muuttaa 660 -volttiseksi. Kun 

konerakennetta konfiguroidaan, päämoottorin jännitettä valittaessa tulisi myös 

hydrauliöljysäiliökokoonpanolle valita sama jännite. Kyseinen valinta oli jäänyt 

tekemättä ja huomaamatta tuoteinsinööriltä sekä suunnittelun rakennekäsittelijältä. 

Virhe huomattiin vasta kokoonpanopaikalla, kun moottorin asennus oli tarkoitettu 

alkavaksi. Muutokset koskivat yhteensä kolmea konetta, joista yksi oli tuotannossa 

virheen tapahduttua, ja kaksi tulossa tuotanto-ohjelmaan vasta muutaman viikon 

kuluttua. 

Tuoterakenne korjattiin oikeanlaiseksi, ja moottorit lähetettiin Tampereelle 

uudelleenkäämittäväksi. Kokonaan uusien sähkömoottoreiden toimitus olisi kestänyt 8 

viikkoa ja maksanut huomattavasti enemmän, joten uudelleenkäämintä oli fiksuin 
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ratkaisu. Tämä prosessi kesti noin viikon verran, jonka aikana konetta ei saatu työstettyä 

eteenpäin. Solukokoonpanon yleisestä tilanteesta johtuen työntekijäresurssit voitiin 

hyödyntää samalla toisten kokoonpanossa olevien koneiden suhteen. Ilman muutoksen 

tuomaa ongelmaa, kone olisi saatu ajettua ulos testausta varten 11.9. Se saatiin ajettua 

ulos vasta 18.9, ja se edellytti ylitöitä viikonloppuna. 

Koituneet kustannukset muodostuivat pääasiassa läpimenoajan pidentymisestä sekä 

moottoreiden uudelleen kääminnästä. Läpimenoaika pidentyi 7 päivää, ja uudelleen 

käämintään sisältyi työsuoritteiden lisäksi myös kuljetuskustannuksia. Tuotannon 

työkustannuksia muodostui, kun kaksi työntekijää käytti työajastaan 3 tuntia väärän 

moottorin irrottamiseen. Lisäksi uudelleenkäämittyjen moottorien asennus vaati ylitöitä 

viikonlopun molempina päivinä 8 tuntia kolmelta työntekijältä. Toimistotyöntekijöistä 

ostaja käytti selvästi eniten työaikaa muutoksen parissa työskentelyyn. Ostaja käytti 

työajastaan noin 2,5 tuntia lähinnä virheiden ja uudelleenkääminnän selvittelyyn. 

Muiden toimistotyöntekijöiden yhteenlaskettu työaika jäi ajankäyttöselvityksen 

perusteella noin yhteen tuntiin, joka on kokonaiskustannuksiin suhteutettuna 

merkityksettömän pieni, kuten myös ostajan käyttämä työaika. Kaikesta huolimatta, 

koneiden toimitukset asiakkaalle eivät myöhästyneet suunnitelluista. 

Selvästi isoin yksittäinen kustannustekijä kyseisessä tapauksessa oli läpimenoajan 

pidentyminen viikolla, joka muodosti hieman alle puolet kokonaiskustannuksista. 

Seuraavaksi isoimmat tekijät olivat moottorien uudelleenkäämintä sekä tuotannon 

työntekijät, jotka molemmat olivat noin neljänneksen kokonaiskustannuksista. Jäljelle 

jääneet kustannukset jakautuivat pääasiassa uudelleenkääminnän kuljetuskustannuksiin, 

ja pieni osa toimiston työntekijöille. 

Työnjohtajan ja asemavastaavan kanssa käydyistä keskusteluista selvisi, että 

vastaavanlaisia tapauksia on ilmennyt aiemminkin, joista viimeisin noin vuosi sitten. 

Virheestä ei aiheutunut häiriötä muulle tuotannolle, mutta mikäli kyseinen seitsemän 

päivän työn seisaus aiheuttaisi tuotantoon pullonkaulan, ja että se olisi hyödynnettävissä 

myyntikapasiteetin lisäämisellä, kokonaiskustannukset olisivat kahdeksan kertaa 

toteutuneita isommat. 
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5.3 Laskentamallin tulosten tulkinta 

Laskentamalli itsessään on rakennettu Excel -työkaluksi. Malli on loppujen lopuksi 

todella yksinkertainen, ja sen käyttö vaatii vain vähän Excel -osaamista. Kustannusten 

laskeminen edellyttää eri kustannustietojen syöttämistä niille tarkoitettuihin soluihin. 

Kustannusajurit ovat määritetty erilliselle välilehdelle, johon laskentamallin laskukaavat 

perustuvat. Malli sisältää joidenkin solujen osalta muita kiinteitä lisiä, kuten asentajien 

viikonlopputyöt ja materiaalien hankintalisä. Kuvassa 17 on kuvakaappaus 

testiaineistosta Excel -mallissa.  

 

Kuva 17. Näyttökuva laskentamallin Excel-pohjasta. 

 

Yhtenä tekijänä kustannusten muodostumisessa on toimistotyöntekijöiden käyttämä 

aika tuoterakennemuutosten parissa. Näiden kustannusten mittaamiseksi toteutettiin 
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ajankäyttöselvitys, johon valitut työntekijät merkitsivät viiden minuutin tarkkuudella 

muutoksiin käyttämänsä työajan. Yhden työntekijän käyttämä työaika yhden muutoksen 

parissa oli noin 10-20 minuuttia. Keskiarvollisesti tilaustoimisto käytti eniten aikaa 

muutoksen parissa, mutta heidän käsittelemien muutosten lukumäärä 4 viikon 

seurantajaksolla oli huomattavasti pienempi kuin kaikkien muutosten. Myynnin tuen 

tekemän itsearvion mukaan he käyttävät aikaa 60-90 minuuttia per tapaus, mikä on 

huomattavasti enemmän kuin muut. On kuitenkin epäselvää, kuinka usein näitä 

tapauksia ilmenee. Seurannan tuloksista voidaan karkeasti todeta, että pois lukien osto 

ja tuotesuunnittelu, yhden tuoterakennemuutoksen eteen käytetään yhteensä noin 2-3 

toimistotyötuntia. Isossa kuvassa kustannus sille on erittäin pieni. Mittauksen 

toteuttamisen monimutkaisuuden vuoksi ajankäyttöselvitys jätettiin toteuttamatta 

ostossa ja tuotesuunnittelussa. Niitä kuitenkin sivuttiin testiaineiston tapauksissa. 

Esimerkiksi, vaikka ostaja käyttäisi yhden muutoksen eteen 2,5 tuntia kuten tapauksessa 

1, kokonaiskuvassa se ei siltikään näy poikkeamana. 

Kohdeyrityksessä on käytössä niin sanottu Gate-malli, jossa tietyn portin ohittaakseen 

tilauksen tulee täyttää ennalta määrätyt ehdot. Gate 4 on lähimpänä kokoonpanon 

aloituspäivämäärää. Yleinen oletus on se, että mitä myöhemmin muutos tulee, sitä 

enemmän se aiheuttaa kustannuksia. Neljän viikon ajankäyttöselvityksen aikana 

suunnittelun rakennekäsittelijä kirjasi yhteensä 72 esilehtimuutosta. Niistä kolmasosa 

oli ohittanut Gate 4:n, ja loput jakautuivat tasaisesti muille porteille. 

Toimistotyöntekijöiden ajankäytössä ei ollut käytännössä eroavaisuuksia ohitettujen 

porttien välillä. Testiaineisto on liian suppea johtopäätösten vetämiseksi sille, missä 

suhteessa kustannukset lisääntyvät kokoonpanon aloituspäivämäärän lähestyessä. 

Testiaineiston perusteella ongelmana ei kuitenkaan näyttäisi olevan varsinaisesti 

myöhään tulleet muutokset vaan se, että suunnitteluvirheet ja virheet muutoksen 

hallinnassa huomataan vasta kokoonpanon ollessa käynnissä. Tästä esimerkkinä 

tapaukset 1 ja 3, joissa muutokset olivat tulleet jo hyvissä ajoin, mutta virheet 

huomattiin vasta kyseisten kokoonpanovaiheiden ollessa käynnissä. Koko testiaineiston 

yhteenlaskettua kustannusrakennetta havainnollistaa kuva 18.  
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Kuva 18. Testiaineiston kustannusrakenne. 

 

Testiaineiston suppeuden vuoksi kustannusrakenteesta tehtyjä johtopäätöksiä pitää 

tarkastella kriittisesti. On kuitenkin melko turvallista sanoa, että aikaperusteisista 

kustannuksista läpimenoajan pidentyminen on iso kustannustekijä. Myös asentajien 

työkustannukset ovat kohtuullisen isoja, varsinkin jos muutos aiheuttaa viikonlopputöitä. 

Niin kuin jo aiemmin todettiin, toimistotyöntekijöiden työkustannus on mitättömän 

pieni suhteessa edellä mainittuihin. Näiden kustannusten keskinäisiä suhteita 

havainnollistaa tapaus 3:en kustannusrakenne, joka on esitetty kuvassa 19.  
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Kuva 19. Tapaus 3:n kustannusrakenne. 

 

Kuten kuvasta 18 nähdään, materiaalikustannukset ovat suurin yksittäinen tekijä koko 

testiaineiston kustannuksissa.  Kaikki materiaalikustannukset ovat kuitenkin yhdestä 

tapauksesta, joten on todennäköistä, että kokonaiskuva on tältä erää vääristynyt. 

Tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että materiaalikustannukset voivat nousta erittäin 

suuriksi, ja tapauksessa 1 ne ovat karkeasti arvioiden hieman alle kymmenesosan 

myyntikatteesta. Materiaalikustannusten voidaan myös sanoa muodostuvan isommista 

komponenteista, jotka tilataan toimittajalta konekohtaisesti monia viikkoja ennen 

kokoonpanon aloitusta. Juuri tällaisiksi osiksi luetaan tapauksen 1 kyseessä ollut väärä 

hytti. Tapauksen jälkeen ilmeni, että hyttien jääminen ylimääräiseksi muutosten vuoksi 

on melko yleistä. Asiasta tehtiin selvitys yhdessä laatupäällikön ja suunnittelun 

rakennekäsittelijän kanssa, jossa ilmeni, että pihavarastossa on noin 12-15 erilaisten 

muutosten takia ylijääneitä hyttejä muutaman vuoden ajalta. Hyttien hankintahinnat 

poikkeavat paljon toisistaan, ja jälkikäteen muutosten kulusta on vaikea saada 

yksityiskohtaista tietoa. Näin ollen on vaikea sanoa mitä tarkalleen ottaen kyseisten 

muutosten hallinnassa on tehty väärin, mutta kustannussäästöpotentiaalia niissä näyttäisi 

olevan.  Materiaalikustannuksia päätettiin tutkia myös pienempien, ”yleisempien” 

komponenttien kohdalla. Tutkimuksessa mitattiin metalliromuastioihin heitettyä 
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materiaalia seurantalomakkeiden avulla. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että 

romuastioihin päätyneen materiaalin kustannus on merkityksetön. Seurannan 

toteutuksesta on raportoitu tarkemmin luvussa 5.4.1. 

Testiaineiston perusteella voidaan todeta, että juurisyyt ovat lähes poikkeuksetta 

toimistoprosesseissa. Huomion arvoista on siis se, että itse toimistoprosessit ovat 

mitätön osa kokonaiskustannuksista, mutta periaatteessa aiheuttavat kaikki kustannukset.  

Kohdeyritys voisi pohtia ja tarkastella, voisiko kokonaiskustannuksia pienentää 

panostamalla resursseja toimistoprosesseihin. Tällöin on toki itsestään selvää, että 

saavutettujen kustannussäästöjen on oltava suuremmat kuin panostettujen resurssien 

kustannus. 

 

5.4 Pohdintaa muista kustannustekijöistä yleisellä tasolla 

Tässä luvussa käsitellään muita mahdollisia kustannustekijöitä, joita ei testiaineistossa 

ilmennyt. Materiaalihukan seuranta toteutettiin seurantalomakkeilla. 

Toimituskustannusten ja lisäarvon menetyksen käsittely perustuu asianomaisten 

henkilöiden kanssa käytyihin haastatteluihin. 

 

5.4.1 Pienten komponenttien materiaalihukka 

Yleinen olettamus kohdeyrityksessä on, että muutosten aiheuttama materiaalihukka 

pienten komponenttien osalta ei ole merkittävää. Sitä kuitenkin päätettiin tutkia 

erillisellä projektilla, jossa seurataan niin sanottuihin ”romujassikoihin” heitetyn romun 

määrää. Projektin tavoitteena oli selvittää mitä osia romujassikoihin heitetään, miten 

paljon ja mistä syystä. Tutkimus päätettiin toteuttaa seurantalomakkeella, johon 

asentajat merkitsivät muiden muassa poisheitetyn osan nimikkeen sekä poisheiton syyn. 

Lomakkeen täyttämisen helpottamiseksi yleisimmät syyt olivat listattu ja numeroitu 

asemavastaavien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Yhtenä syynä listassa oli 

tuotemuutoksista johtuva poisheitto. Ennen projektin aloittamista oli tiedossa, että 

työntekijöiden motivoiminen luotettavan seurannan mahdollistamiseksi oli kriittisin 

menestystekijä. Projektista tiedotettiin ympäristö- ja turvallisuuspäällikölle, 
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tuotantopäällikölle sekä verstaspäällikölle. Heidän kommenttien ja korjausehdotusten 

jälkeen projekti esiteltiin kokoonpanolinjojen, -solujen sekä pienosakokoonpanoalueen 

työntekijöille. Esittelyssä painotettiin miksi projektin toteuttaminen on tärkeää, miten 

työntekijät itse hyötyvät luotettavista tuloksista sekä miten lomaketta tulee täyttää. 

Seurannan tuloksia tarkastettiin 2-3 viikon välein. Muutosten takia poisheitettyjä osia 

oli kirjattu puolentoista kuukauden seurantajaksolla vain noin viisi, joiden kustannus on 

erittäin pieni. Mittauksissa voi olla epätarkkuutta, sillä työnjohtajien mukaan joidenkin 

kokoonpanoalueiden työntekijät suhtautuivat toisia työntekijöitä välinpitämättömämmin 

projektiin. Voi myös olla mahdollista, että työntekijät eivät täysin ole ymmärtäneet syyn 

merkitsemisen merkitystä tai osan todellista poisheiton syytä, jolloin syyn kirjauksessa 

on epätarkkuutta. Tästä huolimatta, laatuinsinöörien kanssa todettiin, että 

romujassikoihin päätyvän materiaalin kustannus on merkityksetön. 

 

5.4.2 Toimituskustannukset 

Kuljetusjärjestelyistä vastaavat henkilöt kohdeyrityksessä ovat yhtä mieltä siitä, että 

tuotemuutokset aiheuttavat ylimääräisiä kuljetuskustannuksia. Muutokset aiheuttavat 

jonkin verran välillisiä kustannuksia, jotka johtuvat työntekijöiden käyttämästä työajasta 

muutosten parissa työskentelyyn. Enimmäkseen ylimääräinen työ johtuu kuljetusten, 

muiden maussa laiva- ja lavettivarausten, uudelleenjärjestelyistä. Kuitenkin, mikäli 

ajankäyttö on samaa luokkaa kuin muilla toimistotyöntekijöillä, kustannukset ovat 

varsin pieniä. Joissakin satunnaisissa tapauksissa toimituskustannukset voivat kuitenkin 

nousta äkisti. Esimerkiksi myöhään tulleet muutokset saattavat 

vaatia ”tuplabookkauksen”, jossa alkuperäiseen varaukseen tuotetta ei ehditä valmistaa 

eikä varausta voida enää ilman kustannuksia perua. Toisena esimerkkinä, tehtaalle 

saapuvaa tavaraa joudutaan joskus kuljettamaan Turkuun kiireellisellä lentorahdilla 

tietyiltä toimittajilta ja koska lentorahdin hinta määräytyy painon mukaan, voi 

esimerkiksi kauhan ”Shark-palojen” kiiretoimitukselle koitua hyvinkin paljon 

ylimääräisiä kustannuksia. Muutosten vuoksi ylimääräisiä toimituskustannuksia 

kohdeyritykselle koostuu siis sekä lähtevän ja saapuvan tavaran toimituksista. 

Kuljetuskustannuksista ei pystytä varmuudella sanomaan hintahaarukkaa, ja niitä on 

hankala tutkia jälkeen päin. Kuljetuskustannusten mittaaminen yleisellä tasolla olisi 
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hyödyllistä selvittää, mutta tämän tutkimuksen puitteissa jatkuvan seurannan 

toteuttaminen ei ole mahdollista siksi, koska kuljetusjärjestelyitä tehtäessä ei voida 

suoralta kädeltä sanoa mitkä johtuvat juuri nimenomaan tuotemuutoksista. Haasteet 

ovat siis pohjimmiltaan samat kuin osto-osaston ajankäyttöselvityksen toteuttamisessa. 

Mikäli jatkotutkimuksena toteutetaan osto-osaston ajankäyttöseuranta, siihen kannattaisi 

liittää kuljetuskustannusten seuranta, sillä ostajat olisivat hyvin perillä ainakin 

saapuvasta tavaravirrasta. 

 

5.4.3 Lisäarvon menetys 

Yhtenä olennaisena tekijänä kustannusten muodostumisessa on tuotannon lisäarvon 

menetys. Lisäarvon menetyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä menetettyä 

myyntikapasiteettia. Lisäarvon menetys päivätasolla saadaan konekohtaisesti jakamalla 

tuotteen myyntikate sen keskimääräisellä kokoonpanon läpimenoajalla: 

𝐿𝑖𝑠ä𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑦𝑠 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑜𝑛𝑝𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑙ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
  (3) 

 

Lisäarvon menetystä saattaa tapahtua, kun joku kone muodostaa tuotantoon 

pullonkaulan, ja näin ollen vaikuttaa kokoonpanon tuotantokapasiteettiin. Vielä 

tässäkään tapauksessa, ei voida suoraan todeta lisäarvon menetystä aiheutuneeksi. 

Lisäarvon menetys aiheutuu vasta silloin kun voidaan osoittaa, että menetetty 

tuotantokapasiteetti olisi voitu virheettömällä muutoksen hallinnalla hyödyntää. 

Käytännöllisellä tasolla ajateltuna voidaan kuvitella, että lisäarvon menettäminen on 

harvinainen tapaus, sillä oletettavasti tällaisen häiriön kohdalla häiriötä aiheuttava kone 

poistetaan väliaikaisesti tuotantotiloista samanaikaisesti jatkettaessa muiden koneiden 

työstämistä, jolloin toteutunut kapasiteetti ei järky merkittävästi. 

Lisäarvon menetystä ei ole huomioitu tutkimuksessa rakennetussa laskentamallissa: se 

on kustannustekijänä erittäin suuri suhteessa testiaineiston tuloksiin eikä tutkimusta 

tehdessä tullut sopivia tapauksia lisäarvon menetyksen tarkempaa tutkimista varten. 

Koska lisäarvon menetys on kustannustekijänä niin merkittävä, nähtiin parhaaksi, että 
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asia käsitellään yleisellä tasolla, jotta vääriä johtopäätöksiä ei pääse syntymään. Se on 

kuitenkin ehdottomasti asia, jota kannattaa tutkia tarkemmin.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa laskentamalli mittamaan tuotemuutoksista 

aiheutuvia kustannuksia kohdeyrityksessä. Tuotemuutokseksi määritettiin tämän työn 

puitteissa esilehti- ja tuoterakennemuutokset, jotka voivat johtua asiakkaasta, 

suunnittelumuutoksista tai -virheistä. Mallin toimivuutta arvioitiin eri tapausten avulla. 

Mallin tulokset ovat tässä vaiheessa lähinnä suuntaa antavia, sillä testiaineisto jäi 

odotettua suppeammaksi. Yleisesti ottaen ajankohta tutkimukselle ei ole paras 

mahdollinen: tilauskannan ollessa suuri, muutoksia ei lähdetä toteuttamaan yhtä 

joustavasti kuin mitä kysynnän ollessa pienempi. 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Millainen kustannuslaskentamalli 

soveltuu parhaiten havainnollistamaan tuotemuutosten aiheuttamia kustannuksia? 

Laskentamallin rakentamisprojekti lähtee luonnollisesti liikkeelle ongelman ja 

tavoitteen määrittelystä. Eri laskentamallien teoreettisen tarkastelun jälkeen tutkija 

arvioi, että parhaiten soveltuva kustannuslaskentamenetelmä tuotemuutoksille on 

toimintolaskentamalli, jossa on viitteitä lisäyslaskennasta. Tällä tarkoitetaan 

käytännössä sitä, että tuotemuutosten resurssit kohdistetaan toimintoperusteisesti, mutta 

tiettyjen suoraan kohdistettavien resurssien kohdalla käytetään yleiskustannuslisiä. 

Malli koostuu kolmesta pääasiallisesta toimintoaltaasta, jotka ovat toimistoprosessit, 

tuotanto ja muut suorat kustannukset. Laskentamallin toimintoanalyysin perusteella 

ilmeni, että toimintoajureina toimii muutoksiin käytetty aika. Toimistoprosessien 

toimintoallas sisältää tilaustoimiston, myynnin tuen, rakennekäsittelijät, 

tuotannonsuunnittelun, oston sekä tuotesuunnittelun työntekijät. Tuotannon 

toimintoallas sisältää asentajien työajan sekä läpimenoajan pidentymisen. Mallissa 

asentajien viikonlopputyöt ovat eritelty, sillä niiden kustannus on normaalia työaikaa 

isompi. Muita suoria kustannuksia ovat Tulevan ja lähtevän materiaalin ylimääräiset 

kuljetuskustannukset, materiaalikustannukset, vahingonkorvaukset sekä muut 

korjauskulut. Mallin käyttämiseksi tulee tapauskohtaisesti selvittää ainakin asentajien 

käyttämä aika, läpimenoajan pidentyminen ja muut suorat kustannukset. 
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Ajankäyttöselvityksessä ilmeni, että toimistotyöntekijöiden käyttämä aika, osto ja 

tuotesuunnittelu pois lukien, on suurin piirtein sama tapauksesta riippumatta. Lisäksi 

kustannukset ovat erittäin pieniä kokonaiskuvassa, joten jatkossa kustannuksia 

laskettaessa kannattaa käyttää toimistoprosesseilla standardoitua kustannusta. Aikojen 

selvittäminen tapahtuu pääasiassa haastattelemalla tuotannon työnjohtajia ja 

työntekijöitä sekä muita asianomaisia henkilöitä, sillä tietojärjestelmiin ei merkitä tällä 

hetkellä prosessoidusti sellaista dataa, jolla kyseiset kustannukset saataisiin selvitettyä. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli: Mistä kokoonpanotehtaan tuotemuutokset 

tyypillisesti johtuvat? Työssä tuotemuutokset jaoteltiin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. 

Sisäiset muutokset johtuvat nimensä mukaisesti kohdeyrityksen sisäisistä tekijöistä 

ja ”mokailuista”.  Sisäiset muutokset ”liputetaan” pääasiassa syillä Mistake Engineering 

ja Change Management, kuten kuvan 16 raportissa. Mistake Engineering tarkoittaa 

suunnitteluvirheitä, jotka ovat tyypillisimmin suunnittelijoiden tekemiä inhimillisiä 

virheitä tuotetiedonhallintajärjestelmässä. Esimerkkinä tällaisesta virheestä ja sen 

vaikutuksista havainnollistaa testiaineiston tapaus 3. Change Management pitää 

sisällään useita erilaisia syitä, joista tyypillisimmät syyt ovat suunnittelijoiden tekemät 

päivitykset tuoterakenteeseen sekä ongelmat komponenttien saatavuuden kanssa. 

Ulkoisia eli asiakkaasta johtuvia muutoksia on käytännössä vain kahdenlaisia: 

asiakkaan vaihtuminen toiseksi tai asiakkaan tekemät muutokset optiovalintoihin. 

Testiaineiston tapaukset 1 ja 2 lähtivät liikkeelle asiakkaan vaihtumisesta. 4 viikkoa 

kestäneessä ajankäyttöselvityksessä seurattiin myös muutoksen syitä ja muutosten 

ajankohtia. Selvästi suurin osa muutoksista, noin 85%, olivat sisäisiä muutoksia. Niistä 

taas suurin osa oli suunnittelun tekemiä päivityksiä, jotka vaikuttivat kerralla 

useampaan koneeseen. Vaikka Mistake Engineering ei ole yhtä yleinen syy kuin 

Change Management, näyttäisi siltä, että ongelmat enimmäkseen johtuvat 

suunnitteluvirheistä. Selvityksen tulosten perusteella muutosten ajankohdalla ei ole 

merkittäviä eroja toimistotyöntekijöiden käyttämällä ajalla. Mikäli muutoksesta 

aiheutuu merkittäviä ongelmia, se johtuu siitä, että virheet huomataan vasta 

kokoonpanopaikalla. Esimerkiksi tapaus 1:ssä tieto muutoksesta tuli hyvissä ajoin, 

mutta virhe hytin hankinnan kanssa huomattiin vasta asennusvaiheessa.  

Viimeisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin: Mitkä ovat muutosten merkittävimmät 

kustannustekijät kohdeyrityksessä ja minkälainen niiden kustannusrakenne on? 
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Testiaineisto jäi odotettua suppeammaksi, mutta tulokset antavat hyvin suuntaa mihin 

tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota kustannuksia mitatessa. Testiaineiston 

kokonaiskustannuksista suurin osuus oli materiaalikustannuksia, jotka tulivat 

tapauksesta 1. Materiaalikustannukset koostuvat nimenomaan kalliimmista 

tai ”isommista komponenteista”, sillä muutosten vuoksi metalliromuastioihin ei päädy 

käytännössä mitään. Tutkimuksessa selvisi, että hyttejä on muutosten takia 

aikaisemminkin jäänyt ylimääräisiksi. Ylimääräisten hyttien lisäksi varastossa olevat 

kauhat käytiin läpi, mutta saatavilla olevien tietojen perusteella kauhoja ei näyttäisi 

jäävän ylimääräisiksi samalla tavalla kuin hyttejä. Materiaalikustannusten osuus 

kokonaiskustannuksista oletettavasti kuitenkin pienenee, mikäli testiaineiston 

keräämistä jatketaan pitkällä aikavälillä. Asentajien työkustannus ja läpimenoajan 

pidentyminen olivat myös merkittäviä kustannustekijöitä: ne muodostivat noin 

neljänneksen kokonaiskustannuksista. Huomattavaa tässä on myös se, että asentajilta 

näyttäisi koituvan ylimääräistä työtä melko usein. Testiaineistossa läpimenoajan 

pidentymistä tapahtui vain yhdessä tapauksessa, mutta tuotannon työntekijöiden 

haastattelujen perusteella se on melko yleistä. Muita pienempiä tekijöitä ovat 

kuljetuskustannukset ja muut korjauskulut. Toimistotyöntekijöiden kustannukset olivat 

ajankäyttöselvityksen perusteella merkityksettömiä. Ajankäyttöselvitys ei sisältänyt 

mittauksen monimutkaisuuden vuoksi ostoa ja suunnittelua, jotka oletettavasti käyttävät 

muutosten eteen suhteessa enemmän aikaa kuin mittauksessa mukana olleet osastot. 

Vahingonkorvauksia ei testiaineistossa jouduttu maksamaan, mutta toimintoanalyysin 

haastattelujen perusteella myöhästymissakkoja on jouduttu maksamaan asiakkaalle 

silloin tällöin. Joka tapauksessa isossa kuvassa se jää kustannustekijänä oletettavasti 

pieneksi harvinaisuutensa takia. 

 

6.2 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, ja täten tuottamaan 

mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten luotettavuus ja 

pätevyys kuitenkin vaihtelevat, joten tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään 

arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa 

tulosten toistettavuutta ja kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.  Reliaabeliuden 
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toteamiseen on useita keinoja, esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen 

tulokseen, voidaan sitä pitää reliaabelina. Tutkimuksessa on syytä arvioida myös sen 

validiutta, eli tutkimuksen pätevyyttä. Validius tarkoittaa valittujen mittareiden tai 

tutkimusmenetelmien kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Valitut 

mittarit ja tutkimusmenetelmät eivät aina vastaa sitä totuutta, jota tutkija kuvittelee 

tutkivansa. Esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymyksiin saadaan vastaukset, mutta 

vastaajat ovat saattaneet käsittää sen sisältämät kysymykset eri tavalla kuin tutkija. 

Tällöin jos tutkija ei mukauta omaa ajattelutapaansa uudelleen vastaajien mukaiseksi, 

tuloksia ei voida pitää pätevinä ja tosina. (Hirsjärvi, 2009, s. 231-232.) 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty kohentamaan selostamalla 

mahdollisimman tarkasti tutkimuksen toteuttamisesta. Se ei kuitenkaan poista täysin sitä 

mahdollisuutta, että toinen tutkija tekee aineiston avulla erilaisia tulkintoja. Tulkintaan 

vaikuttaa muun muassa tutkijan osaaminen, koulutustausta sekä historia 

kohdeyrityksessä. Laskentamallin on kuitenkin suunniteltu yhdessä laskentatoimen 

ammattilaisen kanssa, sekä sen antamia tuloksia on tulkittu yhdessä työn ohjaajan 

kanssa, jolla on pitkä historia kohdeyrityksessä. Näin ollen tulosten tulkinta ei perustu 

pelkästään tutkijan omaan harkintakykyyn. Tulosten tulkinnassa päädyttiin 

yhteisymmärrykseen siitä, että vaikka testiaineisto on melko suppea, on tulokset 

realistisia ja luotettavia. 

Tutkimuksessa tuloksia arvioitaessa, olisi myös suositeltavaa verrata saatuja tuloksia 

aiempiin tutkimuksiin. Aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu suunnittelu- ja 

tuotemuutosten syntyperiä, ja niiden aiheuttamia vaikutuksia. Näiltä osin tämä tutkimus 

on linjassa muiden kanssa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös sitä, mitkä ovat 

merkittävimmät tuotemuutoksista aiheutuvat kustannukset. Tähän kysymykseen ei 

löytynyt verrattavissa olevia tutkimuksia. Tällaisen kysymyksen kohdalla vertailu ei 

välttämättä ole edes hyödyllistä, sillä jokaisen tutkimusympäristön olosuhteet ovat 

erilaiset, toisin sanoen yrityskohtaiset. Konstruktiivisen tutkimusprosessin vaiheisiin 

kuuluu ratkaisun soveltamisalan pohtiminen (Kasanen et al. 1993, s. 246). Tässä 

tutkimuksessa esitettyjä tuloksia tuotemuutosten kustannusrakenteesta ei siis voida 

yleistää päteväksi muihin yrityksiin. Tutkija arvelee, että toimintolaskentamalli 

puolestaan voi olla siirrettävissä ainakin saman toimialan ja tuotantostrategian yrityksiin 

sellaisenaan. 
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6.3 Jatkokehityssuositukset 

Muutosten toteuttaminen tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, eli täten olisi suotavaa 

jatkaa laskentamallin käyttöä kattavamman aineiston keräämiseksi. Laajempi aineisto 

mahdollistaisi myös tarkempien johtopäätösten tekemisen. Laskentamallin käytön 

edellytyksenä on muutostapauksista perillä oleminen, ja laskentamallissa 

olevien ”inputtien” selvittäminen haastattelujen avulla.  

Hyvä tutkimus tuottaa myös jatkotutkimusideoita. Tutkimuksen aikana tuli ilmi 

oleellisia asioita, joita ei tämän tutkimuksen puitteissa kyetty tutkimaan. Alla on 

ehdotettu asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota, kun laskentamallin käyttöä jatketaan. 

Oston ja suunnittelun ajankäyttöselvitys. Tutkimuksessa toteutettu ajankäyttöselvitys 

ei käsittänyt ostoa eikä suunnittelua. Oston kohdalla suurimmaksi ongelmaksi koitui se, 

että toimintatavoista johtuen usein ostajat eivät tiedä tunnista milloin he käsittelevät 

muutosta. Muutokset kuitenkin työllistävät ostajia jonkin verran, joten asiasta voisi 

varmistua tarkemman tutkimuksen avulla. Suunnittelun osalta ajankäyttöselvitys 

jätettiin pois, koska tuotepäällikön mukaan käytetty aika ei itsessään kerro suunnittelun 

työnkuvan vuoksi niiden kustannuksista mitään, vaan se vaatisi ”turhien muutosten” 

takia tekemättä jääneiden töiden selvittämisen. 

Lisäarvon menetys. Kuten aiemmin tuli ilmi, lisäarvon menetys on erittäin merkittävä 

kustannustekijä, mutta sen toteutumisesta ei osata varmuudella sanoa. Näin ollen sen 

tarkempi tutkiminen olisi suotavaa.  

Piirustusmuutosten kustannukset. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain esilehti- ja 

tuoterakennemuutoksiin, mutta laatupäällikön arvion mukaan kuvamuutokset 

aiheuttavat myös vastaavanlaisia ongelmia. Tässä työssä rakennettua laskentamallia 

voidaan käyttää samalla tavalla myös piirustusmuutoksissa.  

Kuljetuskustannusten seuraaminen. Strategisen ostajan omien arvioiden mukaan 

muutoksista aiheutuvat ylimääräiset kuljetuskustannukset aiheutuvat sisäänpäin 

tulevasta materiaalivirrasta. Kuljetuskustannuksia voisi tutkia ajankäyttöselvitystä 

vastaavanlaisella seurantalomakkeella. 
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Jatkotutkimusideoiden lisäksi on oleellista miettiä toimenpidekehotuksia. 

Laskentamallin pääasiallinen tavoite oli selvittää muutosten kustannukset ja tunnistaa 

suorituskyvyn parannusmahdollisuudet. Kun laskentamallia käytetään enemmän ja 

saadaan luotettavampia tuloksia, voidaan ainakin asiakkaan tekemien optiomuutosten 

kohdalla miettiä hinnoittelua uudelleen. Suurin osa muutoksista johtuu kuitenkin 

sisäisistä tekijöistä, joten tärkeämpää olisi pohtia, miten toimintaa voidaan parantaa. 

Testiaineiston perusteella ongelmat muodostuvat inhimillisistä virheistä, kuten 

huolimattomuudesta ja unohduksista, mutta niistäkin saattaa olla mahdollisuus päästä 

eroon muutosten käsittelyn toimintatapoja muuttamalla. Esimerkiksi isompien 

komponenttien kohdalla rakennekäsittelijä voisi kysyä suoraan ostajalta, onko hän 

varmasti huomannut muutoksen ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet. 

Kustannusten laskeminen tutkimuksessa rakennetulla Excel-mallilla vaatii 

tuotemuutosten aktiivista seurantaa ja selvittämistä manuaalisesti. Kaikista ihanteellisin 

tilanne tulevaisuutta ajatellen olisi automatisoida muutoskustannusten seuraaminen ja 

laskeminen, joka ajan saatossa antaisi tarkkaa tietoa kustannuksista. Kustannusten 

seuraamisen toteuttaminen tietojärjestelmien avulla on ilman muuta vaativa 

kehitysprojekti, mutta todennäköisesti mahdollista toteuttaa tekemällä muokkauksia 

nykyisiin järjestelmiin. Automaattisen seurannan toteuttaminen kaikkien 

laskentamallissa esitettyjen kustannustekijöiden mittaamiseksi voi olla käytännössä 

mahdotonta, mutta esimerkiksi asentajille koituvat ylimääräiset työtunnit ja 

läpimenoajan pidentymiset voitaisiin sisällyttää toiminnanohjausjärjestelmään, jota 

tulisivat täyttämään esimerkiksi työnjohtajat.  
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7 YHTEENVETO 
 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin tuotemuutosten kustannusvaikutuksia työkoneiden 

kokoonpanotehtaalla. Tuotemuutokset käsittivät tilaus-toimitusketjun aikana tulleet 

tuoterakenne- sekä esilehtimuutokset ja ne voivat olla lähtöisin joko asiakkaalta tai 

yrityksen sisäisestä toiminnasta. Tilaus-toimitusketjun aikana tulleet tuotemuutokset 

aiheuttavat joissakin tapauksissa huomattavan määrän ylimääräistä työtä sekä häiriötä 

tuotannolle. Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa joustava ja yksinkertainen 

kustannuslaskentamalli työkoneiden kokoonpanotehtaan tuotemuutoksille. 

Laskentamalli rakennettiin kohdeyritykselle, jossa sen toimivuutta testattiin 

testiaineiston avulla. Laskentamalliprojektin yhteydessä pyrittiin myös selvittämään, 

mistä kokoonpanotehtaan tuotemuutokset tyypillisesti johtuvat sekä mitkä ovat 

tuotemuutosten merkittävimmät kustannustekijät. Tutkimus toteutettiin 

konstruktiivisena tapaustutkimuksena.  

Tutkimus sisältää teoreettisen kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoitteena oli hankkia 

syvällinen teoreettinen tuntemus aihealueesta. Kirjallisuuskatsauksen alussa on 

määritelty lähtökohdat massaräätälöintistrategialle sekä tuoteyksilön muodostamiselle. 

Siinä on myös käsitelty aiempia tutkimuksia suunnittelumuutoksista; miksi niitä tehdään, 

miten niitä hallintaan ja mitä ongelmia niiden on todettu aiheuttavan. Toisessa 

teoreettisessa kokonaisuudessa on käsitelty teoreettiset lähtökohdat 

kustannuslaskentamallin rakentamiselle. Käsiteltäviksi laskentamenetelmiksi valikoitui 

lisäyslaskenta, toimintolaskenta sekä aikaperusteinen toimintolaskenta, joista ongelman 

ratkaiseva konstruktio, eli tuotemuutoslaskentamalli rakennettiin. 

Ennen varsinaista laskentamallin rakentamista toteutettiin toimintoanalyysi, jonka 

tarkoituksena oli kartoittaa, miten muutoksia hallitaan kohdeyrityksessä ja mihin 

toimintoihin ne vaikuttavat. Toimintoanalyysin perusteella laskentamalli jakautui 

kolmeen toimintoaltaaseen, joita ovat toimistoprosessien kustannukset, tuotannon 

kustannukset sekä muut suorat kustannukset. Toimistoprosessien sekä tuotannon 

kustannusten kustannusajurina toimii muutokseen käytetty aika, ja osa suorista 

kustannuksista sisältää yleiskustannuslisän.  
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Laskentamallin toimivuutta ja käytettävyyttä testattiin testiaineiston avulla. 

Toimistoprosessien keskimääräiset kustannukset selvitettiin jakamalla valituille 

toimistotyöntekijöille ajankäyttöseurantalomakkeet. Tuotannon kustannuksia sekä muita 

suoria kustannuksia testattiin syventymällä sellaisiin tuotemuutostapauksiin, joiden 

todettiin aiheuttavan merkittäviä häiriötä kohdeyrityksessä. Vaikka testiaineisto jäi 

odotettua suppeammaksi, se toimi hyvin ja sen avulla kohdeyritys sai uutta tietoa 

muutosten aiheuttamista kustannuksista. Suurimpia kustannustekijöitä olivat kalliimpien 

ja isompien kustannusten materiaalikustannukset sekä läpimenoajan pidentyminen. 

Myös asentajille aiheutunut ylimääräinen työ, etenkin viikonlopputöiden vuoksi, oli 

huomionarvoinen kustannus. Toimistoprosessien kustannukset olivat merkityksettömän 

pieniä, mutta ongelmalliset muutostapaukset saavat alkunsa käytännössä aina 

toimistoprosesseissa tehdyistä virheistä. Tutkimuksen aikana tulleiden tapausten 

perusteella asiakkaiden vaihtumisen jälkeen tehdyt sisäiset virheet aiheuttavat eniten 

komplikaatioita.  

Jatkoa ajatellen tärkeintä olisi jatkaa aineiston keräämistä sekä laskentamallin käyttöä, 

jotta kustannuksista saadaan entistä luotettavampaa tietoa. Laskentamallin käyttö 

edellyttää niin sanotusti tiedon manuaalista keräämistä, eli tapauksia tulee tutkia 

aktiivisella otteella haastattelemalla asianomaisia henkilöitä. Ihanteellisin tilanne olisi 

automatisoida kustannusten mittaamista, esimerkiksi hyödyntämällä kohdeyrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmää. Oleellisin jatkotutkimusidea on tutkia lisäarvon menetystä, 

joka aiheutuu menetetystä myyntikatteesta, kun muutokset aiheuttavat tuotantoon 

pullonkaulan.   
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LIITTEET 

Liite I  Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kohdeyrityksessä 

 

 Ostaja 

 Tuotannonsuunnittelija 

 Site Controller 

 Tuoteinsinööri 

 Suunnittelun rakennekäsittelijä 

 Product Engineering Manager 

 Delivery Coordinator 

 Tuotannon rakennekäsittelijä 

 Asemavastaava, solukokoonpano 

 Strategic Purchaser  



 
 

Liite II Ajankäyttöseurantalomake 

 

AJANKÄYTTÖSELVITYS KUSTANNUSLASKENNAN 

TUEKSI 

 

Tämän kyselyn tuloksia tullaan käyttämään toimintokustannuslaskennassa kustannusten 

kohdistamisessa esilehti- ja spesifikaatiomuutoksille. Laskennan laatiminen, tulokset ja 

analysointi tulevat diplomityön aineistoksi. Laskennan tulosten toivotaan auttavan 

kannattavuuteen ja hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä.  

Lomakkeeseen merkitään: 

 Konenumero jota muutos koskee. 

 Muutoksen ajankohta (Ohitettu Gate). 

 Muutoksen parissa työskentelyyn käytetty aika.  

 Syy muutokselle. Koita avata taustaa hieman mistä syystä muutos tehdään. 

 Jos koet että jotain olennaista asiaa liittyy kyseiseen konenumeroon, kirjoita siitä esim. 

paperin kääntöpuolelle. 

Ajaksi merkataan kaikki se aika, joka käytetään kyseisen muutoksen parissa työskentelyyn, 

sisältäen esimerkiksi: kommunikoinnin eri osapuolten kanssa, työskentely tietojärjestelmien 

kanssa, mahdolliset palaverit sekä ajatustyöskentely jne. Tarkoitus ei ole sekunnin tarkasti 

kellottaa aikaa, vaan 10-15 minuutin tarkkuus on riittävä. Sarakkeita ajankäytölle on useita, 

mikäli työskentely on katkonaista. 

Seuranta tulee kestämään n. 3-4 viikkoa, tarpeiden mukaan. Yritän seurata ja ohjeistaa 

lomakkeen täyttämistä jatkuvasti, mutta mikäli jotain kysyttävää ilmenee tai tarvitsette uuden 

lomakkeen, ottakaa yhteyttä. 

Lomakkeen täyttäminen aiheuttaa hieman ylimääräistä vaivaa, mutta toivoisin että täytätte sitä 

mahdollisimman huolellisesti luotettavan tiedon keräämiseksi. 

Kiitokset vaivannäöstä! 

 

Terveisin, 

Iikka Szepaniak     (jatkuu) 



 
 

TEHTÄVÄ:     (liite 2 jatkoa) 

TYÖNTEKIJÄ: __________________ 

KONENUMERO GATE 1.pvm/min 2.pvm/min 3.pvm/min Syy muutokselle 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


