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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Jokaisen yrityksen tarkoituksena on tuottaa maksimaalista voittoa omistajilleen. 

Oletuksena voidaan pitää, että mitä pienemmät kustannukset, sitä suuremmat voitot. 

Näin ollen kustannuslaskennan lähempi tarkasteleminen ja toiminnan mahdollinen 

tehostaminen tulisi olla jokaisen yrityksen kulmakiviä. Tutkimuksen innostajana ovat 

toimineet aiemmat tutkimukset kustannuslaskentaan ja johdon ohjausjärjestelmiin 

liittyen, sekä niiden herättämät kysymykset. Anderson (2007, 482) toteaa 

tutkimuksessaan, että kustannusjohtaminen on kovassa kysynnässä yritysten 

parissa. Seddon (2010) taas ihmettelee, kuinka yritykset käyttävät johdon 

ohjausjärjestelmiä ratkaistakseen ongelmia, joita yrityksellä ei edes ole. Simons 

(1990) taas hämmästelee, kuinka vähän tutkimusta on tehty strategian ja 

ohjausjärjestelmien vaikutuksista toisiina. Nämä ja monet muut tutkimukset koskien 

laskentatoimen keskeistä aluetta, kustannuslaskentaa, herättävät kysymyksiä, joihin 

tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kustannuslaskentajärjestelmien 

hyödyntämistä erilaisissa strategisissa tilanteissa. Koska kustannuslaskenta 

näyttelee yrityksissä keskeistä roolia sen muodostaessa taloudellista tuottoa, on 

oikeiden työkalujen ja laskentavälineiden löytäminen ja käyttö tärkeä vaihe yrityksen 

tehokkaan strategian toteutuksessa (Kinnunen et al., 2006, 84-86). Johdon 

ohjausjärjestelmien soveltuvuutta suhteessa yrityksen strategiaan on tutkittu 

aikaisemmin (mm. Simons, 1990; Langfield-Smith, 2007), mutta tämän tutkimuksen 

tavoitteena on keskittyä kustannuslaskentaan ja nimenomaisesti parhaiden 

kustannuslaskentajärjestelmien löytämiseen erilaisissa strategisissa tilanteissa.  

Laskentatoimen näkökulmasta on luonnollista ajatella johtamista myös 

kustannusjohtamisena ja näin olennaisena osana yrityksen toimintaa. 

Tutkimuksessaan Anderson (2007, 483) kuitenkin huomauttaa, että 

kustannusjohtajuus on taito, josta on tällä hetkellä suuri kysyntä. Tilanne on varmasti 

vain kärjistynyt taloudellisen epävakauden myötä, kun lähes ainoa keino lisätä 
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kannattavuutta laskevilla markkinoilla on kustannusten leikkaaminen, koska myynnin 

kasvattaminen monilla aloilla on mahdotonta. Tutkimuksessaan Anderson (2007, 

484) jakaa kustannusjohtamisen kahteen: rakenteellinen kustannusjohtaminen 

(structural cost management) ja toiminnallinen kustannusjohtaminen (executional 

cost management). Hän kritisoi laskentatoimen tutkimusta siitä, että tutkimus on 

keskittynyt liikaa vain toiminnalliseen kustannuslaskentaan, sen sijaan että 

tutkittaisiin rakenteellista ja strategista kustannusjohtamista. Rakenteellisella 

kustannusjohtamisella tarkoitetaan keinoja, joilla vaikutetaan organisaation 

rakenteisiin, tuotesuunnitteluun ja prosessisuunnitteluun, jotta kustannusrakenne 

saadaan yhdenmukaistettua strategian kanssa. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Kuten aiemmin on todettu, tarkastellaan tutkimuksessa erilaisten strategisten 

tilanteiden ja kustannuslaskennan yhteenliittämistä toisiinsa. Tutkimusongelmiksi 

muodostuu näin ollen: 

- Miten kustannuslaskentaa voidaan hyödyntää erilaisissa strategisissa 

tilanteissa? 

o Mikä merkitys kustannuslaskennalla on yrityksen johtamisen kannalta? 

o Millä perusteilla tulisi valita oikea kustannuslaskentajärjestelmä 

erilaisissa tarkasteltavissa strategiatilanteissa? 

Tutkimuksen tavoitteena on saada vastaus pääongelman kysymykseen, jossa 

pyritään löytämään parhaat mahdolliset kustannuslaskentajärjestelmät eri tilanteisiin. 

Jotta pääongelman kysymykseen voidaan vastata, tutustutaan ensin 

kustannuslaskentaan yritysjohdon apuvälineenä, minkä lisäksi tarkastellaan kolmea 

kustannuslaskentajärjestelmää tarkemmin. Kohti varsinaisia johtopäätöksiä päästään 

ensin tutustumalla kustannuslaskennan merkitykseen yrityksissä yleisellä tasolla 

(kustannusten minimointi, kilpailuedun maksimointi), jonka lisäksi tarkastellaan 

aikaisempaa teoriaa koskien kustannuslaskentaa ja strategiatutkimuksia. 

Myöhemmin tutkimuksessa tarkastellaan kolmea kustannuslaskentajärjestelmää ja 
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tutkitaan miten niiden erityispiirteet huomioiden voidaan valita oikeat 

kustannuslaskentajärjestelmät erilaisiin strategia tilanteisiin. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja tutkimusmenetelmä sekä -aineisto 

 

Strategiaa tarkasteltaessa tutkimus rajataan kahteen yleiseen malliin, jotka ovat 

Porterin kolme geneeristä kilpailustrategiaa (Porter, 1980) ja Miles & Snown kolme 

strategiatyyppiä (Miles & Snow, 1978). Tässä tutkimuksessa käsitellään 

kustannuslaskennan soveltuvuutta erilaisiin strategisiin tilanteisiin. Näillä erilaisilla 

strategisilla tilanteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä juuri Porterin ja Miles & Snow:n 

strategiamalleja. Strategiatilanteiden tarkasteluun on tässä tutkimuksessa valittu 

nämä kaksi mallia, koska ne ovat yleisesti tunnettuja koskien yrityksen strategiaa. 

Malleja on valittu tutkimukseen kaksi, jottei tutkimus pohjaudu täysin vain yhden 

aikaisemman kirjoittajan näkemykseen. 

Porterin malli jaetaan kolmeen kilpailuetua tuottavaan strategiaan, jotka ovat: 

kustannusjohtajuus (cost leadership), erilaistaminen (differentiation) ja keskittyminen 

(focus). Lisäksi Porterin mallissa tunnetaan yksi epäonnistunut strategiamuoto, 

’väliinpuotoaja’ (stuck in the middle). (Porter, 1980) Kuten Porterin mallissa, myös 

Miles & Snown mallissa on kolme onnistunutta strategiatyyppia ja yksi epäonnistunut: 

puolustajat (defenders), ennustajat (prospectors), analysoijat (analyzers) ja reagoijat 

(reactors, epäonnistunut strategiamuoto) (Miles & Snow, 1978).  Tutkimuksen 

perehtyessä strategiaan luvussa kolme, voidaan huomata malleissa 

yhteneväisyyksiä. Vaikka tutkimuksessa ei sinänsä syvemmin perehdytä syihin, jotka 

ajavat yrityksen epäonnistuneeseen strategiaan, pohditaan epäonnistumista lyhyesti 

kustannuslaskennan näkökulmasta, minkä vuoksi myös epäonnistuneet 

strategiamuodot on sisällytetty tutkimukseen. 

Kustannuslaskentaa tarkastellaan tutkimuksessa aluksi yleisellä tasolla yrityksen 

johtamisen näkökulmasta, ja tutkimuksen edetessä rajataan se käsittämään kolmea 

kustannuslaskentajärjestelmää, jotka ovat elinkaarilaskenta (life-cycle costing), 

tavoitekustannuslaskenta (target costing) ja toimintokustannuslaskenta (activity-

based costing). Nämä kolme erilaista kustannuslaskentajärjestelmää on valittu 
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tutkimukseen siitä syystä, että ne ovat yleisesti tunnettuja, mutta toisaalta myös 

ominaisuuksiltaan ja käyttökohteiltaan osittain toisistaan poikkeavia, joten niiden 

soveltuvuutta erilaisiin strategiatilanteisiin on mielekästä tutkia.   

Koska tutkimus perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen, ei sen suhteen ole tehty 

tiukkoja rajauksia, vaan teoriaa hyödynnetään niin suomalaisista kuin 

ulkomaalaisistakin tutkimuksista, tavoitteena kerätä mahdollisimman relevanttia 

tietoa. Tutkimusta tehdään sisäisen laskentatoimen näkökulmasta, ja tavoitteena on 

tuottaa hyödyllistä tietoa yritysjohdolle koskien kustannuslaskentajärjestelmien 

valintaa sen tehdessä erilaisia strategisia päätöksiä. Aineistoa kerättäessä on pyritty 

arvioimaan aineiston oleellisuus ja keräämään aineistoa useilta tunnetuilta alaan 

perehtyneiltä tutkijoilta. 

Tutkimus perustuu aikaisempiin julkaisuihin, joten tutkimusmenetelmäksi on valittu 

kirjallisuuskatsaus. Vaikka tutkimus ei sinällään sisällä uutta dataa, on sen 

tarkoituksena kerätä yhteen hyödyllistä informaatiota, koskien kustannusjärjestelmien 

liittämistä strategiaan. Tavoitteena tutkimuksessa on käsitellä kirjallisuutta koskien 

kustannuslaskentaa, strategiaa sekä tuoreimpia tieteellisiä julkaisuja koskien edellä 

mainittujen yhteenliittämistä yrityksen toiminnassa.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa perehdytään kustannuslaskennan rooliin yrityksen 

johdon apuvälineenä päätöksenteossa, sekä yleisimpiin 

kustannuslaskentajärjestelmiin ja niiden erityispiirteisiin. Tutkimus jatkuu 

strategiamallien tiiviillä esittelyllä luvussa kolme. Kun tutkittavien elementtien 

(kustannuslaskentajärjestelmät ja strategiatyypit) teoriataustat on selvitetty, siirrytään 

neljänteen lukuun, jossa pyritään aikaisempaa tutkimusta aiheesta hyödyntämällä 

selvittämään laskentajärjestelmien soveltuvuutta erilaisiin strategiatilanteisiin, eli 

tutkimuksen pääpaino sijaitsee neljännessä luvussa. Lopuksi tutkimus sisältää 

yhteenvedon ja johtopäätökset luvussa viisi. 
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2 Kustannuslaskennan rooli yrityksen päätöksenteon 

tukena 

 

Vaikka kustannuslaskentaa on tutkittu jo yli 150 vuotta, ei yksiselitteisiin tuloksiin 

koskien kustannuslaskentaa ole päästy. Jan Emblemsvågin (2003) tutkimuksen 

mukaan syy tähän selittyy osin sillä, että tutkimus on pääsääntöisesti keskittynyt jo 

menneisiin kustannuksiin yrityksen toiminnassa, tulevien kustannusten selvittämisen 

sijaan. Johdon ohjausjärjestelmät, mukaanlukien kustannuslaskentajärjestelmät, 

näyttelevät tärkeää  roolia yrityksen toiminnassa. Johdon epäonnistuessa 

toteuttamaan näitä toimintoja, voi sillä olla kohtalokkaita seurauksia yrityksen 

tulevaisuuden kannalta. Merchant & Van der Stede (2007, 3-5) tuovat 

tutkimuksessaan esille esimerkkejä kuinka ohjausjärjestelmien puuttuessa yritys voi 

ajautua ongelmiin, tai jopa konkurssiin. He tuovat esimerkkejä mm. 

pankkimaailmasta, jossa liian löysät kontrollit voivat johtaa väärinkäytöksiin tai 

kohtalokkaisiin huolimattomuusvirheisiin. 

Kustannuslaskentaa voidaan hyödyntää yritysmaailmassa lähes poikkeuksetta 

toimialasta riippumatta. Vuonna 2006 julkaistu tutkimus Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston ja Etelä-Karjalan keskussairaalan välillä toimii tästä hyvänä esimerkkinä. 

LTY:n ja Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteistyön tarkoituksena oli etsiä uusia 

toimintatapoja ja mahdollisuuksia hyödyntää talousajattelua, etenkin 

kustannuslaskentaa koskien sairaalan toimintaa. Määrärahojen niukkuus ajoi 

sairaalan tehostamaan toimintoja ja uusia kehittämiskohteita työprosesseista löytyikin 

kustannuslaskennan avulla. Vaikka sairaalapalvelut eivät Suomessa pääosin olekaan 

markkinoilla kilpailevia yrityksiä, huomattiin tutkimuksessa, että kustannuslaskennan 

avulla voidaan tehostaa toimintoja ja löytää toiminnasta tiettyjä kehityskohtia. 

(Sopanen, 2006) 

Kustannuslaskentaa käytetäänkin monissa yrityksissä juuri toiminnan tehostamiseen. 

Suorittamalla kustannuslaskentaa yritys saa kuvan toteutuneista kustannuksista ja 

yrityksen kustannusrakenteesta. Tämä taas mahdollistaa toimenpiteitä kuten 

esimerkiksi kustannusten vertailua muihin toimijoihin ja tätä kautta mahdollisesti 

sivutoimintojen ulkoistamista, jotta yritys voi keskittyä ydintoimintojensa 
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tehostamiseen. Kustannuslaskenta voi mahdollistaa myös kannattamattomaksi 

todettujen toimintojen lakkauttamista (esim. tuote, maantieteellinen segmentti). 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan kolmea kustannuslaskentamallia 

(tavoitekustannuslaskenta, toimintokustannuslaskenta ja elinkaarilaskenta), joita 

tutkimalla pyritään selvittämään niiden soveltuvuudet erilaisiin strategisiin tilanteisiin. 

Luvun kaksi lopussa kootaan yhteen valittujen laskentajärjestelmien erityispiirteet. 

 

2.1 Tavoitekustannuslaskenta 

 

Tavoitekustannuslaskenta on markkinalähtöinen johdon laskentatoimen menetelmä. 

Sen perusajatus lähtee oletuksesta, että yritys ei itse pysty vaikuttamaan tuotteen 

hintaan, vaan asiakkaan vaatimukset ja kilpailutilanne huomioiden, tuotteen hinta 

määräytyy markkinoilta. (Länsiluoto et al., 2008) Kun toisaalta yritykselle luodaan 

tulospaineita omistajien tuottovaatimuksen suunnasta, laskennan kohteeksi 

muodostuu väliin jäävä sallittu kustannusten määrä. Näin ollen olennaista 

tavoitekustannuslaskennassa on kustannusrakenteen mukauttaminen tilaan, jossa 

annetulla markkinahinnalla saavutetaan omistajien määrittelemä tuotto. 

Tavoitekustannuslaskennan prosessi etenee pääsääntöisesti seuraavalla kaavalla 

(Mott, 2008, 144): 

1. Tuotteen tunnistaminen 

2. Tuotteen hinnan tunnistaminen 

3. Vaaditun tuoton vähentäminen hinnasta 

4. Tavoitekustannuksen löytäminen 

5. Kustannusrakenteen mukauttaminen tavoitekustannukseen 

Voidaan todeta, että tavoitekustannuslaskennassa hinnoitteluprosessi on käännetty 

ylösalaisin verrattuna tuotteen hinnoitteluprosessiin esimerkiksi katetuottolaskennan 

mukaan. Sen sijaan, että lasketaan tuotteen optimaalinen hinta selvittämällä 

kustannukset ja tuottovaade, selvitetään hinta markkinoilta ja optimoinnin kohteeksi 

muodostuu yrityksen kustannusrakenne (Kotler & Armstrong, 2010, 323-324). 
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Tutkiessaan autoteollisuutta, Ettlie (2006, 249-250) huomasi, että ylipäänsä 

kustannuskohteiden selvittäminen on monimutkainen prosessi. Esimerkissään hän 

huomautti, että tyypillisessä autossa käytetään yli 4,600 osaa, satoja insinöörejä, ja 

iso määrä hankintahenkilökuntaa. Tiukat kontrollit näyttelevät tämänkaltaisissa 

monimutkaisissa prosesseissa suurta roolia, ja ilman niitä tavoitekustannuslaskentaa 

on lähes mahdotonta toteuttaa. 

Tavoitekustannuslaskentaa käytetään ensisijaisesti uusien tuotteiden sallittujen 

kustannusten selvittämiseen. Tavoitteena on näin selvittää, onko mahdollista saada 

uudesta tuotteesta kannattavaa. (Swenson et al., 2003) Luvussa neljä, 

tavoitekustannuslaskennan erityispiirteet huomioiden, selvitetään mihin strategiseen 

tilanteeseen tavoitekustannuslaskenta soveltuu parhaiten, jonka lisäksi 

laskentajärjestelmien hyväksikäyttöä käytännössä havainnollistetaan 

yritysesimerkein. 

 

2.2 Toimintokustannuslaskenta 

 

Toimintokustannuslaskenta (Activity-based costing, ABC) johdon apuvälineenä 

yleistyi 1980-luvulla. Ennen toimintokustannuslaskentaa kustannukset jaettiin 

pääsääntöisesti vain kolmeen kategoriaan: Työ-, materiaali- ja yleiskustannukset. 

Yritysten pyrkiessä tarjoamaan monipuolisempaa tuotevalikoimaa ja toisaalta suorien 

työkustannustannusten laskiessa, pääosin automaation takia, kustannuslaskennan 

kenttä tarvitsi uudistumista. Koska suuri osa kustannuksista saatettiin kohdistaa 

yleiskustannuksiin, toi toimintolaskenta tarvittua tarkennusta kustannusten 

kohdentamiseen. (Kaplan & Anderson, 2007, 4-5) Verrattuna toimintolaskentaan, 

perinteisen kustannuslaskennan puutteina voidaan pitää kahta pääasiaa: Perinteisen 

kustannuslaskennan kyvyttömyys tuottaa tarpeeksi tarkkaa kustannusinformaatiota 

koskien yksittäistä tuottetta, asiakasta tai prosessia ja kyvyttömyys tuottaa hyödyllistä 

palautetta yritysjohdon päätöksenteon tueksi (SAS Institute Inc., 2007, 3-4).  

Toimintolaskennan tarkoituksena on ensin kohdistaa kustannukset tai resurssit 

toiminnoille, joita tarvitaan tuotteen valmistamiseen.  Tämän jälkeen tuotteelle 

kohdistetaan sen valmistamiseen tarvittava määrä toimintoja, jolloin tuotteen 
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valmistuskustannukset saadaan laskettua. Toimintokustannuslaskennan tavoitteena 

on mitata eri toimintojen, resurssien ja kustannuskohteiden sekä kustannuksia että 

tehokkuutta. (Baker, 1998) Mitä tarkempia ja yksityiskohtaisempia 

kustannuslaskentajärjestelmät ovat, sitä käyttökelpoisempaa informaatiota 

järjestelmä tuottaa. Toisaalta, mitä moniulotteisempaa mittausjärjestelmää 

tavoitellaan, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa se on myös käytännössä toteuttaa. 

Laskennan kohteet voivat vaihdella riippuen yrityksen tavoitteista. Kohteena voivat 

olla asiakkaat, asiakasryhmät, tuotteet tai jakelukanavat. ABC:n hyötyinä voidaan 

pitää sitä, että yritys pystyy vertailemaan eri ryhmien kannattavuutta, välittämättä siitä 

onko tavoitteena selvittää tuotteiden vai asiakasryhmien kannattavuutta. 

Monipuolisuutensa vuoksi toimintokustannuslaskenta on todella käyttökelpoinen, 

mikäli järjestelmä pystytään toteuttamaan tiedon ja resurssien puitteissa.  

Toimintokustannuslaskennan avulla voidaan keskittyä pienentämään kustannuksia, 

joita havaitaan syntyvän tietyistä kohteista, tai lopettamaan kokonaan 

kannattamattomia kohteita (asiakasryhmät, tuotteet, jakelukanavat). ABC:n hyötynä 

voidaan nähdä kustannusten selvittämisen lisäksi myös tehokkuuden selvittäminen, 

jolloin kohteita voidaan arvioida myös tehokkuuden näkökulmasta. 

 

2.3 Elinkaarilaskenta 

 

Elinkaarilaskennan (Life-cycle costing, LCC) avulla pyritään selvittämään tuotteen 

koko elinkaaren kustannukset ja tuotot. Se kehitettiin 60-luvun alkupuolella 

Yhdysvaltojen puolustusministeriön toimesta, tarkoituksena tehostaa hallituksen 

toimintaa. Poikkeuksena moniin muihin kustannuslaskentajärjestelmiin, 

elinkaarilaskenta huomioi tuotteen valmistuksesta syntyvät kustannukset laajemmin 

kuin monet muut kustannuslaskentajärjestelmät. Elinkaarilaskennan prosessi voi 

muodostua esimerkiksi seuraavista kuudesta vaiheesta (Länsiluoto & Järvenpää, 

2006):  

1. Elinkaaren vaiheiden määritteleminen 

2. Tuotesuunnittelu (suunnitteluohjelmat, henkilöstö) 

3. Valmistus (materiaali-, työ-, ja laitekustannukset) 
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4. Myynti (markkinointi- ja toimituskustannukset) 

5. After sales toiminnot (huoltokustannukset, takuukorjaukset) 

6. Tuotteen hävitys 

Tuotesuunnittelu vastaa, alasta riippuen, usein merkittävää osaa tuotteen 

kustannuksista, joten toimialat, joissa vaaditaan innovatiivisuutta ja tuotteet 

muuttuvat lähes jatkuvasti, on huomioitava suunnittelusta aiheutuvat kustannukset 

osana tuotteen kokonaiskustannuksia. Esimerkkinä Nokia, jonka liikevaihdosta 14,4 

prosenttia (5 909 miljoonaa euroa) muodostui tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista 

(Nokian tilinpäätös, 2009). Niiden huomioimatta jättäminen vääristää tuotteiden 

kannattavuutta merkittävästi. Elinkaarilaskennalla on Emblemsvågin (2003, s. 24) 

mukaan nykyään pääsääntöisesti kolme tarkoitusta yritykselle: 

 Tehokas työkalu yritykselle mm. tuotesuunnittelussa ja hankinnassa 

 Käytettäväksi ennakoivasti kustannuslaskennassa ja johtamisessa 

 Käytettäväksi suunnittelutyökaluna ympäristöön liittyviin tarkoituksiin  

Tässä tutkimuksessa keskitytään elinkaarilaskennan osalta kahteen ensimmäiseen 

kohtaan, koska ne vastaavat tutkimuksen sisältöä parhaiten. Koska 

elinkaarilaskennan tavoitteena on tarkastella tuotteen kustannuksia sen koko 

elinkaaren ajalta, voidaan sitä hyödyntää monella tavalla. Dhillon (1989, 31) listaa 

elinkaarilaskennan tärkeimmiksi käyttökohteiksi kuvassa yksi esitetyt kohteet. 

 

Kuva 1. Elinkaarilaskennan hyödyntämiskohteet (Dhillon, 1989) 

Kilpailevien projektien 
vertailu

Pitkän tähtäimen 
suunnittelu ja 

budjetointi

Kilpailevien 
tarjousten 

tarkkaileminen ja 
valinta

Elinkaarilaskennan 
hyödyntämiskohteet

Meneillään olevan 
projektin valvonta

Logististen 
vaihtoehtojen vertailu

Ikääntyvän laitteiston 
korvaaminen
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Myöhemmin tutkimuksessa osoitetaan, kuinka elinkaarilaskennan hyväksikäytön 

monipuolisuus osoittautuu tärkeäksi sitä käytettäessä tietyssä strategiatilanteessa. 

Myös elinkaarilaskennan monivaiheisuus vaikuttaa sen soveltuvuuteen erilaisissa 

tilanteissa. 

 

2.4 Yhteenveto kustannuslaskentajärjestelmistä 

 

Edellä esitellyt kolme kustannuslaskentajärjestelmää on kerätty yhteen seuraavaan 

taulukkoon (Taulukko 1.). Taulukon tarkoituksena on selkeyttää laskentajärjestelmien 

erityispiirteitä, jotta niiden myöhempi tarkastelu tutkimuksessa olisi selkeämpää. 

Tässä tutkimuksessa näitä kolmea laskentajärjestelmää (tavoitekustannuslaskenta, 

toimintokustannuslaskenta ja elinkaarilaskenta) tarkastellaan siis erillään toisistaan. 

Aikaisemmat tutkimukset aiheesta kuitenkin osoittavat, että tutkimuksessakin esitellyt 

kustannuslaskentajärjestelmät soveltuvat käytettäväksi myös toistensa tukena. 

(Emblemsvåg, 2003) Koska tutkimus pohjautuu pääosin teoriaan koskien 

kustannuslaskentajärjestelmiä ja niiden toteutusta eri tilanteissa, ei tutkimuksessa 

huomioida seikkaa, että todellisuudessa kustannuslaskentajärjestelmiä muokataan 

yrityksen tarpeiden mukaan, jolloin niiden ominaisuudet ja käyttökohteet voivat 

vaihdella. Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa vedetään yhteen luvussa kaksi 

käsitellyt kustannuslaskentajärjestelmät ominaisuuksineen. 
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Taulukko 1. Yhteenveto kustannuslaskentamalleista 

Kustannuslaskentamalli:             Erityispiirteet: 

Tavoitekustannuslaskenta 

– target costing 

Mott (2008), Kotler & 

Armstrong (2010), Swenson 

et al. (2003), Länsiluoto et al. 

(2008) 

- Markkinalähtöinen, tuotteen hinta markkinoilta 

- Olennaista keskittyminen kustannusten 

alentamiseen, sen sijaan että tyydytään niiden 

selvittämiseen 

- Käytetään laajalti uusien tuotteiden kehittämisen 

yhteydessä 

Toimintokustannuslaskenta 

– acitivity-based costing 

Kaplan & Anderson (2007), 

SAS (2007) 

- Monipuolinen 

- ABC:n avulla voidaan tutkia laskentakohteiden 

kannattavuutta 

- Vaikea toteuttaa monitasoisessa tuotantoprosessissa 

- Voidaan tarkastella kustannusten lisäksi tehokkuutta 

eri laskentakohteissa 

Elinkaarilaskenta – life-

cycle costing 

Emblemsvåg (2003), 

Länsiluoto & Järvenpää 

(2006) 

- Tarkastelee tuotteen koko elinkaaren aikana syntyviä 

kustannuksia, olennaista etenkin tuotteilla, joilla suuri 

osa kustannuksista syntyy jo kehitysvaiheessa 

- Voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa 

- Voidaan ennakoida tulevia kustannuksia 

 

Taulukon tarkoituksena on vetää yhteen edellä esitellyt 

kustannuslaskentajärjestelmät ja kerätä niiden erityispiirteitä yhteen, jotta niiden 

tarkastelu olisi selkeämpää tutkimuksen loppuvaiheessa. Tutkimuksessa keskitytään 

pääosin kustannuslaskennan hyöytyihin eri tilanteissa, joten pääpaino kunkin 

laskentajärjestelmän kohdalla on juurikin niiden erityispiirteissä ja hyödyissä, ei 

niinkään ongelmakohdissa. Luvun neljä lopussa tarkastellaan kuitenkin hieman myös 

kustannuslaskentajärjestelmien ongelmakohtia ja niiden mahdollista liittymistä 

epäonnistuneeseen strategiaan. 
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3 Yrityksen strategia 

 

Strategialle löytyy kirjallisuudesta lukemattomia määritelmiä. Strategiaa voidaan 

kuvailla suunnitelmaksi, keinoksi tai toimintojen sarjaksi, jotta aikaansaadaan 

asetetut tavoitteet (Mintzberg, 1987). Toinen hyvä määritelmä (Johnson et al., 2008, 

3-4) kuvaa strategian yrityksen pitkän aikavälin suuntana ja tähtäimenä, jonka avulla 

saavutetaan etua muuttuvassa ympäristössä hyödyntäen resursseja ja kyvykkyyksiä, 

jotta saavutetaan omistajien asettamat tavoitteet. Strategia voidaan siis nähdä 

polkuna, jota pitkin kulkemalla päästään tavoitteisiin. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään tutkimukseen valitut strategiamallit, jotta kustannuslaskennan 

tarkasteleminen eri strategiatilanteissa olisi mahdollista.  

Strategiaprosessia toteutettaessa yritykset usein käyttävät apunaan SWOT-

analyysia, jonka avulla yritys selvittää sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset 

mahdollisuudet ja uhat (Kinnunen et. al., 2006, 121). Strategiaprosessin ollessa 

yrityksessä jatkuvaa, voidaan kustannuslaskennan tuomaa informaatiota myös 

hyödyntää kartoitettaessa yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia, jota kautta strategian 

muokkaaminen voi olla tarpeellista. 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan kahta yleistä strategiamallia (Porter ja Miles & 

Snow), jotta edellä esitellyt kustannuslaskentamallit voidaan sijoittaa parhaiten 

erilaisiin strategisiin tilanteisiin ominaisuuksiensa mukaan. 

  

3.1 Porterin kolmen geneerisen strategian malli 

 

Vuonna 1980, Michael E. Porter esitteli kolmen geneerisen strategian mallin, jonka 

avulla hän huomasi yritysten tavoittelevan kilpailuetua. Malli sisältää 

kustannusjohtajuuden, erilaistamisen ja keskittymisen. Lisäksi Porterin mallissa on 

neljäs, niin sanottu epäonnistunut strategiamuoto, väliinputoaja. (Porter, 1980) 

Keskittymällä yhteen kolmesta ensin mainitusta strategiasta, Porter uskoi, että yritys 

voi saavuttaa kilpailuetua. 
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Vaikka Porterin malli on yleisesti tunnetta ja käytetty, on sitä kohtaan esitetty myös 

kritiikkiä. Kritiikki koskee paljolti juuri sitä, että Porterin kolmen geneerisen strategian 

malli perustuu pelkästää teoriaan, eikä sisällä empiiristä osuutta. Vaikkakin kolme 

kilpailuetua tuottavaa mallia hyväksytään pääosin, väliinputoajan varma 

epäonnistuminen Porterin mallissa on herättänyt kritiikkiä tutkimusta kohtaan. 

(Botten, 2009, 281) Seuraavassa osiossa käydään tarkemmin läpi Porterin 

geneeristen strategioiden mallia. 

 

Kustannusjohtajuus 

Kustannusjohtajuus vaatii yritykseltä aggressiivista toimintaa koskien kustannusten 

kontrolloimista. Kiinteiden kustannusten, tutkimus- ja kehityskustannusten sekä 

myynti- ja markkinointikustannusten minimointi oli Porterin mielestä elintärkeää 

toteuttaessa kustannusjohtajuutta johtavana strategiana. Strategian etuina voidaan 

pitää suojaa vahvoilta tavarantoimittajilta ja useissa tapauksissa myös uusilta 

kilpailijoilta. Toteuttaakseen kustannusjohtajuutta ensisijaisena strategiana, se vaatii 

yritykseltä yleensä suurehkoa markkinaosuutta tai jonkinlaista toista etua, jonka 

avulla kustannukset voidaan pitää kurissa. (Porter, 1998) Etua kustannusjohtajana 

toimiva yritys saa usein alentamalla tuotantokustannuksia jatkuvilla investoinneilla 

uusiin laitteisiin ja teknologiaan. Kustannusjohtajalle on tyypillistä, että sen tarjoamat 

tuotteet eivät poikkea markkinoilla olevista kilpailevista tuotteista ominaisuuksiltaan, 

mutta hinta on usein alhaisempi kuin kilpailijoilla, minkä mahdollistaa tehokas 

kustannusrakenne. (Lele, 1992, 88) Keinoina toteuttaa strategiaa Wilson & Cilligan 

(2005, 390) mainitsevat toiminnan globalisoimisen, tuotannon keskittämisen (yhteen 

tai kahteen tehtaaseen), tuotteiden uudelleensuunnittelun tuotannon 

yksinkertaistamiseksi ja työn tehon kasvattamisen investointien avulla. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, kustannusjohtajuuden hyötyinä voidaan pitää 

yritykselle muodostuvaa suojaa ulkoisia tekijöitä vastaan (tavarantoimittajat, 

kilpailijat) pääosin juuri matalan hinnan avulla. (Botten, 2009, 280) Houkutus ryhtyä 

kilpailemaan kustannusjohtajuutta hyvin toteuttavaa yritystä vastaan pienenee, mitä 

pidemmälle kustannusjohtaja on toimintansa vienyt ja hionut kustannusrakennetta 

huippuunsa. Toisena etuna pidetään yleisesti vahvaa valtaa suhteessa 

tavarantoimittajiin, minkä vuoksi myös kilpailijoiden asema usein heikkenee. 
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Kustannusjohtajuutta hyvin toteuttava yritys voikin saavuttaa markkinoilla monopolin 

aseman. 

 

Erilaistaminen 

Erilaistaminen (differointi) vaatii yritykseltä täysin eri ominaisuuksia kuin 

kustannusjohtajuus. Tämänkaltaisia vaadittavia ominaisuuksia ovat muun muassa 

yksilöllinen tuote, vahva brändi ja kyky saada tuotteesta korkeampaa hintaa kuin 

kilpailijat (Lele, 1992, 89). Yhdistävänä tekijänä erilaistamisen ja 

kustannusjohtajuuden välillä voidaan pitää laajaa markkinasegmenttiä. 

Erilaistamisella voidaan käsittää esimerkiksi tilanne, jossa yritys pystyy tarjoamaan 

tuotteen, jota muut markkinoilla toimijat eivät pysty tarjoamaan. Etu voidaan 

saavuttaa tuotteen ominaisuuksien kautta, kuten esimerkiksi tuotteen laadusta, 

huoltopalveluista tai tuotteen räätälöinnistä asiakkaan mukaan (Langfield-Smith, 

2007, 757). Etuna yrityksellä voi olla myös vahva brändi, ainutlaatuinen osaaminen 

tai jokin edellämainittujen yhdistelmistä (Porter, 1998). Erilaistaminen kilpailuetuna 

tuottaa yritykselle kilpailuetua siten, että se saavuttaa markkinoilla aseman, jossa 

sillä on vahva asiakasuskollisuus, koska sillä on tarjota jotain mihin kilpailijat eivät 

pysty vastaamaan. Yrityksen asema suhteessa asiakkaisiin voi kasvaa merkittävästi, 

mikäli sillä on tarjota tuote, jota muilla yrityksillä ei ole, ja toisaalta tuotteen kysyntä 

on suuri (Botten, 2009, 277). 

 

Keskittyminen 

Keskittyminen, eli segmentointi, kuten erilaistaminenkin, voidaan toteuttaa eri tavoilla. 

Yritys voi keskittyä tiettyyn asiakasryhmään, maantieteelliseen alueseen tai tiettyyn 

segmenttiin sen omalla tuotantolinjalla (Porter, 1998). Vaikka huomataankin, että 

keskittyminen on oma strategiansa Porterin mallissa, kilpailuetu tässä mallissa 

saavutetaan joko kustannusjohtajuudella tai erilaistamisella, riippuen tavasta 

keskittää yrityksen toimintaa (Langfield-Smith, 2007, 757).  
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Väliinputoaja 

Kolmen geneerisen strategian mallissa epäonnistunutta strategiamuotoa edustaa 

väliinputoaja. Porterin (1980) mukaan yrityksen tulevaisuus näyttää heikolta, kun se 

ei onnistu toteuttamaan mitään kolmesta kilpailuetua tuottavasta strategiasta, ja saa 

näin olleen väliinputoajan leiman. Kritiikkiä on kuitenkin esitetty Porterin näkemystä 

kohtaan, etteikö yritys voisi onnistua toteuttamatta edellämainittuja strategioita 

(Botten, 2009, 281). Porter jakaa geneeristen strategioiden toteuttamisen riskit 

kahteen: Valitun strategian ylläpitämisen haaste ja valitun strategian kilpailuedun 

tuottavuuden vähäisyys suhteessa toimialan kehitykseen. (Porter, 1998) 

 

3.2 Miles & Snown neljä strategiamallia 

 

Miles ja Snow jakavat yritykset tutkimuksessaan karkeasti kolmeen ryhmään (lisäksi 

epäonnistuneet, reagoijat) strategian mukaan. Vaikka tutkimus onkin suhteellisen 

vanha (1978), voidaan ryhmiä pitää silti vielä relevantteina tarkasteltaessa yrityksien 

strategiaa nykypäivänä. He jakavat yritykset tutkimuksessa toteutetun strategian 

mukaan ja esittelevät kunkin ryhmän erityispiirteitä. Miles & Snown neljä ryhmää 

ovat: Puolustajat, ennustajat, analysoijat ja reagoijat. 

 

Puolustajat 

Puolustajat toimivat pääsääntöisesti vakailla markkinoilla, tavoitteenaan puolustaa 

markkina-asemaansa mahdollisilta uusilta kilpailijoilta. Päätavoitteena puolustajalla 

on parantaa ja tehostaa sisäisiä toimintojaan tuotekehityksen sijaan. Puolustajan 

tuotevalikoima on tavanomaisesti melko suppea, ja markkinat ovat yleensä vakaat tai 

hiipuvat. (Miles & Snow, 1978) Puolustajat eivät pääsääntöisesti pyri etsimään uusia 

mahdollisuuksia valitun tuotekokonaisuuden ulkopuolelta. Yritys ei edes pyri 

tavoittelemaan poikkeuksellisen suurta kasvua, vaan tämänkaltaiset yritykset tyytyvät 

usein suhteellisen hitaaseen kasvuun. (Arora, 2000, 426) Puolustajat kohdentavat 

resurssinsa lähes poikkeuksetta sisäisiin prosesseihinsa, ja niiden heikkoutena 

voidaankin pitää ovien sulkemista markkinoiden tarjoamilta uusilta mahdollisuuksilta 
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ennalta määrätyn kapean tuotevalikoiman takia (Khosrowpour, 1996, 179-180). 

Tämäntyyppisten yritysten  johto on orientoitunut vahvasti sisäisiin toimintoihin ja 

niiden kehittämiseen. Miles & Snow:n (1978, 29) mukaan puolustajien ei tarvitse 

keskittää resurssejaan tuotekehitykseen, jolloin ylimääräisiä kustannuksia ei synny. 

Täten puolustajien etuna voidaan pitää mahdollisuutta keskittää kaikki yrityksen 

resurssit tehostamaan yrityksen sisäisiä toimintoja. Toisaalta näin tehdessään, 

yrityksen kyky seurata markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja uusia mahdollisuuksia 

heikkenee olennaisesti. Näin ollen tämänkaltaisten yritysten on siis onnistuttava 

kustannuskontrollissa hyvin, jotta ulkoisten mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen 

voidaan jättää yrityksen kilpailustrategian ulkopuolelle. 

 

Ennustajat 

Ennustajat, toisin kuin puolustajat, ovat luonteeltaan innovatiivisia ja 

kasvuorientoituneita yrityksiä. Niiden organisaatiorakenteiden tulee olla joustavia ja 

yritysjohdon tulee kannustaa luovuuteen ja muutokseen. (Barnat, 1998) Ennustajia 

voidaan täten pitää lähes puolustajien vastakohtana. Ominaispiirteenä voidaan 

ennustajilla pitää kykyä ja aloitteellisuutta tarkkailla toimintaympäristöä ja uusia 

teknologiamahdollisuuksia sekä tarpeen vaatiessa muuttaa myös yrityksen sisäisiä 

rakenteita ja prosesseja (Arora, 2000, 427). Kun puolustajat keskittävät toimintaansa 

sisäisten prosessien parantamiseen, ennustajat taas ovat suuntautuneita ulkoisten 

olosuhteiden (markkinat, uusi teknologia) tarkkailemiseen. Toiminnan keskittyessä 

ulkoisten mahdollisuuksien etsimiseen, kärsivät ennustajat usein sisäisten 

prosessien tehottomuudesta (Khosrowpour, 1996, 180). 

Ennustajille tyypillisiä piirteitä ovat projektiluontoisuus tuotekehityksessä ja 

markkinoinnissa, joustavat hallintorakenteet ja suvaitsevaisuus riskejä kohtaan. 

Viimeisellä kohdalla tarkoitetaan sitä, että hyväksytään se tosiasia, että kaikki 

tuotekehitysprojektit eivät johda taloudellisesti tuottoisiin tuloksiin. (Miles & Snow, 

1978, 57) Kun puolustajien kohdalla olennaista oli kustannusten minimointi, 

ennustajien onnistumisen kriteerinä voidaan pitää markkinamahdollisuuksien 

tunnistamista ja niiden hyödyntämistä. Hyödyntämisen tekee mahdolliseksi se, että 

yritys varmistaa resurssien riittävyyden uusien projektien mahdollistamiseksi. (Miles 

& Snow, 1978, 56-58) 
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Analysoijat 

Analysoijat yhdistelevät edellämainittuja strategioita. Miles ja Snow (1978) esittävät 

puolustajat ja ennustajat strategiatyyppien ääripäinä, ja näin ollen analysoijat 

sijoittuvat edellisten välimaastoon (Khosrowpour, 1996, 180). Yritysten 

ydinliiketoiminta keskittyy perinteisiin ja vakaisiin tuotteisiin tai markkinoihin, ja osa 

yrityksen resursseista kohdennetaan innovaatioon ja muutokseen, joko samoilla 

markkinoilla tuotteiden suhteen, tai kokonaan uusilla markkinoilla. (Simons, 1990)  

Analysoijayrityksen tarkoituksena on kohdistaa ydinliiketoimintansa vakaisiin 

markkinoihin, joilla yritys kilpailee kehittämällä sisäisiä prosessejaan, 

kustannusrakennetta ja tehokkuuttaan. Toisaalta yritys on varuillaan myös uusien 

mahdollisuuksien suhteen toteuttaen näin ennustajille tyypillistä strategiaa. (Miles & 

Snow, 1978, 68) Etuna analysoijilla on vähäisempi riski kuin ennustajilla. Pienempi 

riskisyys yrityksillä johtuu kahdesta asiasta: analysoijat keskittävät 

ydinliiketoimintansa vakaille markkinoille ja toisaalta pyrkivät kopioimaan markkinoilta 

jo hyväksi havaittuja innovaatioita, jolloin riski epäonnistumisesta (kustannukset 

tuotekehitykseen ja markkinointiin) pienenee. (de Zilwa, 2010, 35) 

 

Reagoijat 

Reagoijat ovat organisaatioita, joilla ei ole johdonmukaista strategiaa. Yrityksen 

toimintavat saattavat vaihdella toistuvasti tilanteiden välillä. Yhtenäisen strategian 

puute johtaa usein tilanteisiin, jossa koko yrityksen rakenne on sekava, ja juuri 

epäonnistuneet yritykset usein luokitellaankin tähän viimeiseen ryhmään (Barnat, 

1998). Miles ja Snow (1978, 81-82) listaavat reagoijille kolme tekijää, jotka johtavat 

epäjohdonmukaisuuteen reagoijayrityksissä: 1) Yritysjohto ei pysty selkeästi 

ilmaisemaan yritykselle toimivaa strategiaa, 2) Strategia on päätetty, mutta keinoja 

sen toteuttamiseen ei ole määritelty (teknologia, rakenne ja prosessit) ja 3) pysytään 

ennalta määrätyssä strategiassa, vaikka ulkoiset olosuhteet ovat muuttuneet niin, 

että strategia ei ole enää toimiva. 
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3.3 Mallien vertailtavuus 

 

Kuten edellisistä luvuista voidaan huomata, Porterin sekä Miles ja Snow:n 

strategiamalleilla on selkeitä yhteneväisyyksiä. Ominaisuuksiltaan edellämainituissa 

malleissa ryhmät on jaoteltu pitkälti samoin kriteerein, sisältäen kolme onnistunutta 

strategiamuotoa ja yhden epäonnistuneen strategian.  

Taulukko 2. Strategiamallien vertailu 

 

 

Porter (1980) Miles & Snow (1978) Strategioiden erityispiirteet 

Kustannusjohtajuus 

Lele (1992), Porter 

(1998), Wilson & 

Cilligan (2005), 

Botten (2009) 

Puolustajat 

Miles & Snow (1978), 

Arora (2000), 

Khosrowpour (1996) 

Laaja asiakassegmentti 

Tiukka kustannuskontrolli 

Sisäisten toimintojen tehostaminen 

Vakaat markkinat 

Suoja tavarantoimittajia ja kilpailijoita 

kohtaan 

Markkinoiden alin hinta 

Keskittyy sisäisiin prosesseihin 

Erilaistaminen 

Lele (1992), 

Langfield-Smith 

(2007), Botten (2009) 

Ennustajat 

Arora (2000), Barnat 

(1998) 

Laaja asiakassegmentti 

Innovatiivisuus 

Valmius muutokseen 

Kyky pyytää tuotteesta korkeampaa hintaa 

Keskittyy ulkoiseen ympäristöön 

Keskittyminen 

Langfield-Smith 

(2007), Porter (1998) 

Analysoijat 

Simons (1990), de 

Zilwa (2010), 

Khosrowpour (1996) 

Kilpailuetua yhdistelemällä edellämainittuja 

strategioita 

Toteutetaan kustannuskontrollia vakailla 

markkinoilla 

Osa liiketoiminnasta keskitetään 

innovatiivisiin markkinoihin 

Sisäisten prosessien tehostaminen 

Ulkoisten mahdollisuuksien tarkkaileminen 

Väliinputoaja 

Porter (1998), Botten 

(2009) 

Reagoijat 

Miles & Snow (1978), 

Barnat (1998) 

Ei johdonmukaista strategiaa 

Toiminta sekavaa 

Epäonnistuneita 
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Taulukkoon 2 on kerätty strategiatyyppien erityispiirteitä selkeyttämään lopullista 

tutkimusosuutta. Taulukko on tehty selkeyttämään valittujen strategioiden pääkohtia, 

ja myöhemmin tutkimuksessa esitetään samankaltainen taulukko, johon on lisätty 

kuhunkin strategiaan parhaiten sopivat kustannuslaskentajärjestelmät.  
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4 Kustannuslaskennan hyödyntäminen erilaisissa 

strategisissa tilanteissa 

 

Tämän luvun tarkoitus on tarkastella edellä läpikäytyjen 

kustannuslaskentajärjestelmien soveltuvuutta suhteessa yrityksen asemaan 

markkinoilla ja keinoihin kilpailla muita toimijoita vastaan, toisin sanoen tutkitaan, 

mikä kustannuslaskentamalli sopii parhaiten kuhunkin strategiatyyppiin. Jotta teorian 

toistolta vältytään, käsitellään tutkimuksessa vain yhtä tai kahta sopivinta 

kustannuslaskentajärjestelmää kutakin strategiatyyppiä kohden. Koska  Porterin 

kolmen geneerisen mallin sekä Miles ja Snow:n strategiamallien välillä on selkeitä 

yhteneväisyyksiä, tarkastellaan niitä tässä luvussa yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Strategiatyyppejä on tässä tarkastelussa siis kolme; 

 Puolustajat, kustannusjohtajat 

 Ennustajat, erilaistajat 

 Analysoijat, keskittyvät 

jonka lisäksi epäonnistunut strategiatyyppi; 

 Reagoijat, väliinputoajat. 

Jotta voitaisiin selvittää mikä kustannuslaskentajärjestelmä sopii kuhunkin 

strategiatilanteeseen, on kustakin strategiatyypistä kyettävä poimimaan ne 

kehityskohteet, joita kustannuslaskennan avulla voidaan kehittää. Seuraavissa 

luvuissa pureudutaan tähän tutkimuksen keskeisimpään sisäältöön. 

 

4.1 Puolustajat, kustannusjohtajat 

 

Puhuttaessa puolustajista tai kustannusjohtajista, ymmärretään yritys usein toimialan 

suurimpana toimijana. Alaluvuissa kustannusjohtajuutta (Porter, 1980) ja puolustajia 

(Miles & Snow, 1978) käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja näin tekstin 

yhtenäistämiseksi käytetään termiä kustannusjohtajuus. Kustannusjohtajuus vaatii 

yritykseltä pitkään hiotun kustannusrakenteen, jotta yritys voi kilpailla markkinoilla 
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muun muassa alimman hinnan avulla. Kustannusjohtajuus, kuten nimikin jo viittaa, 

keskittyy hyvin pitkälti kustannusten minimointiin, jopa muiden toimintojen 

kehittämisen kustannuksella. Kuten aiemmin tutkimuksessa on mainittu, 

kustannusjohtajuuteen liittyen tärkeimpinä piirteinä voidaan pitää seuraavia: 

 Sisäiset: 

o Tiukka kustannuskontrolli 

o Sisäisten toimintojen tehostaminen 

o Kyky tarjota markkinoiden alin hinta 

 Ulkoiset: 

o Vakaat markkinat 

o Laaja asiakassegmentti 

o Strategian tuoma suoja tavarantoimittajia ja uusia kilpailijoita vastaan 

Kustannusjohtajuuden toimintastrategiakseen valitsevalta yritykseltä vaaditaan siis 

ennen kaikkea tiukkaa kustannuskontrollia ja jatkuvaa toimintojen tehostamista 

mahdollistaen edellisen. Strategiaa valittaessa yrityksen on selvitettävä markkinoiden 

kilpailutilanne ja pyrittävä ennustamaan niiden kehitystä. Epävarma toimiala, joissa 

kilpailutilanne muuttuu nopeasti, voi olla epäsuotuisa ympäristö toteuttaa 

kustannusjohtajuutta. Kustannusjohtajuuden valitsevat yritykset eivät juurikaan 

kiinnitä resursseja toimintaympäristön tarkkailemiseen, eivätkä uusien tuotteiden 

kehittämiseen. 

Kustannusjohtajuuteen strategiana liittyy siis näin ollen myös riskejä. Tällaisia riskejä 

ovat muun muassa kehitykset teknologiassa, mikä mitätöi yrityksen kilpailuedun, 

kilpailijoiden nopeasti omaksuma matala kustannusrakenne, yrityksen kyvyttömyys 

nähdä tuotteita tai markkinoita koskevia uudistuksia sekä alhaisen hinnan 

muodostaman kilpailuedun häviäminen kustannusten nousun seurauksena. (Porter, 

1998) Koska kustannuslaskennalla ei varsinaisesti voida vaikuttaa edellämainituista 

riskeistä kuin viimeiseen, tarkastellaan kustannuslaskentajärjestelmien hyötyjä 

ratkaistaessa siihen liittyviä ongelmia.  
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4.1.1 ABC kustannusjohtajuuden apuna 

 

Toimintolaskennan tulosten hyödyntämistä yrityksen päätöksenteossa kutsutaan 

toimintojohtamiseksi (Activity-based management, ABM). Toimintojohtaminen 

mahdollistaa yritysjohdon ymmärtämään tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuutta 

sekä prosessien kustannuksia (Plowman, 2001). Koska kustannusjohtajuus 

strategiana ei varsinaisesti segmentoi asiakkaitaan, tarkastellaan toimintojohtamista 

tässä luvussa lähinnä tuotekohtaisen kannattavuuden selvittämisen apuvälineenä, ja 

tulosten hyödyntämistä osana kustannusten minimointia ja toiminnan tehostamista.  

Toimintolaskentaa voidaan hyödyntää siis kahdella tavalla. Sillä voidaan selvittää 

kustannuksia valitun laskentakohteen perusteella, ja toisaalta sitä voidaan hyödyntää 

tehokkuuden seuraamisessa. Toimintolaskennan etuna suhteessa perinteiseen 

kustannuslaskentaan on yleiskustannusten kohdentamisen mahdollisuus. 

Yleiskustannukset kattavat keskimäärin yhden kolmasosan yrityksen tuotteen 

valmistukseen käytettävistä kustannuksista, mutta palvelualoilla yleiskustannukset 

kattavat noin kaksi kolmasosaa tuotteen kustannuksista (Plowman, 2001). Aiemmin 

toimintolaskentaa koskevassa luvussa todettiin, kuinka toimivan laskentajärjestelmän 

toteuttaminen on sitä vaikeampaa mitä moniulotteisempi yritys on kyseessa.  

Laskentajärjestelmän toteuttaminen vaatii tiukkaa kontrollia yrityksen taholta, pelkkä 

johdon sitoutuminen toteutukseen ei riitä. Tutkimuksessaan Anderson & Young 

(2001, 22-23) pitävät onnistuneen toimintolaskennan toteutuksen edellytyksinä kahta 

seikkaa: Ensiksi he korostavat prosessiin osallistuvien ihmisten tärkeyttä 

toimintolaskennan toteuttamisessa, ja toiseksi he korostavat sitä, että 

toimintolaskennan tarkoituksena on, informaation tuottamisen lisäksi, aikaansaada 

yrityksessä muutosta. Ylimmän johdon hyväksyntä tarvitaan, jotta yrityksessä 

suhtaudutaan tarvittavalla vakavuudella toimintolaskentaan. Kustannusjohtajuutta 

toteuttava yritys vastaa pitkälti yrityksen tiukan sisäisen kontrollin määritelmää 

(Porter, 1980; Miles & Snow, 1978), jota vaaditaan onnistuneen toimintolaskennan 

toteuttamiseen. 

Tiukkojen sisäisten kontrollien lisäksi, toiminnan jatkuva tehostaminen on 

kustannusjohtajuutta toteuttavan yrityksen keskeinen piirre. Toimintolaskentaa 

tarkasteltaessa voidaankin huomata, että se soveltuu kustannusten selvittämisen 
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lisäksi myös tehokkuuden valvontaan. Toisin kuin perinteisessä 

kustannuslaskennassa, toimintolaskennassa tarkoituksena on minimoida 

yleiskustannusten määrä. Tämän seurauksena yritysjohto saa totuudenmukaista 

kuvaa tuotekohtaisista kustannuksista, minkä avulla voidaan joko karsia 

kannattamattomia tuotteita tai pyrkiä kehittämään tehottomia toimintoja. 

 

4.1.2 Tavoitekustannuslaskenta kustannusjohtajuuden tukena 

 

Tavoitekustannuslaskennan hyödyntäminen lähtee oletuksesta, että tuotteen hinta 

määräytyy markkinoilta. Kustannusjohtajuuden tilanteessa näin tavallaan onkin, ja 

joissain tapauksissa yritys laskee tuotteensa hintaa vielä markkinahinnan alapuolelle 

vähentääkseen kilpailua. Vaikka yritys pystyy vaikuttamaan tuotteen hintaan, pitää se 

hinnan siis usein markkinahintaisena tai jopa alhaisempana. Toiselta suunnalta 

yrityksen tuottovaade määräytyy omistajien taholta, joten näin ollen yrityksen on 

pystyttävä muokkaamaan kustannusrakenteensa niin, että annetulla hinnalla 

päästään omistajien määrittämään tuottotavoitteeseen. (Kotler & Armstrong, 2010, 

324) 

Vaikka aikaisemmin todettiin, että tavoitekustannuslaskentaa hyödynnetään 

pääsääntöisesti uusien tuotteiden sallittujen kustannusten selvittämiseen, voidaan 

sitä hyödyntää myös kustannusjohtamisstrategiassa, jossa uusia tuotteita ei 

pääsääntöisesti pyritä etsimään. Kun tavoitekustannuslaskennan avulla selvitetään 

sallitut kustannukset, pystyy yritys järjestämään tuotteet ’paremmuusjärjestykseen’ 

sen mukaan, minkä tuotteiden sallitut kustannukset on mahdollista saavuttaa 

helpoimmin. Käytännön esimerkkinä yrityksestä joka hyödyntää 

tavoitekustannuslaskentaa, mutta toimii markkina-alueellaan lähinnä puolustajan 

asemassa on DaimlerChrysler, joka kannustaa tavarantoimittajiaan alentamaan 

kustannuksia ja arvioi toimittajiaan kehittelemänsä SCORE-järjestelmän avulla 

(Supplier Cost Reduction Effort). Koska  noin 75% DaimlerChryslerin lopputuotteiden 

arvosta muodostuu hankituista raaka-aineista, muodostuu niiden kustannuksista siis 

suuri osa tuotteen hinnasta. Näin ollen DaimlerChrysler kannustaa erilaisin 

kannustimin myös tavarantoimittajia osallistumaan tavoitekustannuslaskentaproses-

siin (Swenson et al., 2003) . 



25 
 

4.2 Ennustajat, erilaistajat 

 

Ennustajat/erilaistajat ovat siis yrityksinä joustavia ja toimivat strategisesti nopeasti. 

Peruspiirteinä tämänkaltaisilla yrityksillä voidaan pitää luovaa ja innostavaa johtoa, 

joka kannustaa yritystä muutokseen. Kuten luvussa kolme jo todettiin 

ennustajien/erilaistajien erityispiirteinä voidaan pitää muun muassa seuraavia: 

 Sisäiset: 

o Innovatiivinen ilmapiiri 

o Kyky ja valmius muutokseen 

o Kyky valmistaa tuotetta josta voidaan pyytää korkeampaa hintaa kuin 

markkinoilla 

o Tuotekehitys- ja suunnittelu tärkeä osa tämänkaltaisen yrityksen 

toimintaa 

 Ulkoiset: 

o Keskittyy ulkoiseen ympäristöön 

o Muuttuva ympäristö 

o Laaja asiakassegmentti 

Kuten laskentajärjestelmiä tarkastelevassa luvussa kaksi todettiin, 

tavoitekustannuslaskenta ja elinkaarilaskenta soveltuvat uusien tuotteiden 

kehittämiseen parhaiten. Koska erilaistajien kilpailuetu syntyy pääosin yksilöllisestä 

tuotteesta (Lele, 1992; Langfield-Smith, 2007; Porter, 1998) voidaan pitää 

relevanttina tarkastella kustannuslaskennan hyötyjä tuotekehityksen tukena. Ensin 

tarkastellaan tavoitekustannuslaskentaa uuden tuotteen kehittämisen tukena, jonka 

jälkeen käsitellään elinkaarilaskentaa ja sen mahdollistamia hyötyjä erilaistamis-

strategian näkökulmasta.  

Aiemmin todettiin että kuten kustannusjohtajat, myös erilaistajat toimivat laajalla 

asiakassegmentillä. Trout & Rivkinin (2008, s. 8) käyttämä Chevrolet on kuitenkin 

hyvä esimerkkitapaus siitä, kuinka liian pitkälle viety erilaistaminen voi mitätöidä 

erilaistamisen tuomat hyödyt. Koska brändi näyttelee tärkeää osaa kuluttajan 

tehdessä ostopäätöstä, voi erilaistamisen yliampuminen koitua kohtalokkaaksi, niin 

kuin Chevroletin kohdalla kävi. Chevrolet brändinä miellettiin ennen ’hyvälaatuiseksi 
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perheautoksi’. Uusien linjauksien toteutuessa yrityksessä, Chevrolet pyrki kuitenkin 

saamaan markkinoille jokaista asiakasta mielyttävää tuotetta, alkaen näin valmistaa 

myös urheiluautoja, pieniä kaupunkiautoja, maastoautoja ja korkeamman hintaluokan 

autoja. Tämän seurauksena Chevroletin ’erilaisuus’ hävisi, ja se menetti näin 

kilpailuetuaan brändin arvon laskiessa. Esimerkki tuo hyvin esille sen, kuinka 

erilaistamisen kilpailustrategiakseen valitseva yritys joutuu tarkoin miettimään, mikä 

on todella se ’erilaisuus’ jolla yritys menestyy. 

Vaikka kustannusjohtajuus ja erilaistaminen ovat Porterin strategiamallissa erilliset 

kilpailuetua tuottavat strategiat ja teorian mukaan sulkevat toisensa pois, on hyvä 

kuitenkin huomata, että toteutettaessa erilaistamista, myös kustannusten 

vähentäminen näyttelee tärkeää asemaa yrityksen onnistumisessa. (Porter, 1998, s. 

18) Koska erilaistaminen kilpailustrategiana tarkoittaa jonkin yksilöllisen tuotteen 

tuomista asiakkaille (Langfield-Smith, 2007, 756), tarkastellaan tässä luvussa 

kustannuslaskennan hyödyntämistä uusien tuotteiden kehittämisen tukemisessa. 

 

4.2.1 Tavoitekustannuslaskenta uuden tuotteen kehittämisen tukena 

 

Eräänä hyvänä käytännön esimerkkinä tavoitekustannuslaskennan hyödyntämisestä 

tuotekehityksen tukena voidaan pitää kansainvälistä sisustustavarataloketju IKEA:a.  

Sen agressiivinen kustannusjohtajuus ja määrätietoinen strategia toteuttaa 

tavoitekustannuslaskentaa uusien tuotteiden kehittämisen tukena ovat johtaneet 

siihen, että siitä on tullut yksi historian menestyneimmistä sisustustavarataloista. 

Bhimani et al. (2008, 384) toteavat, että IKEA:n tuotekehitysprosessi alkaa 

puutteiden tunnistamisesta omasta valikoimastaan. Esimerkkinä he käyttävät 

modernia sohvaa keskikokoiseen kerrostaloasuntoon. Tuotekehitysprosessi jatkuu 

puutteen tunnistamisen jälkeen kilpailijoiden vastaavien tuotteiden hintojen 

tutkimisella. Kun hinta sohvalle on selvitetty, asettaa IKEA hinnan 30-50 prosenttia 

kilpailijoidensa hintaa alhaisemmaksi, noudattaen näin strategiaansa. Kuten 

tavoitekustannuslaskennalle olennaista on, pyrkii IKEA tämän jälkeen muokkaamaan 

kustannusrakennetta niin, että päätetyllä hinnalla pystytään saamaan omistajien 

vaatima tuotto. Tässä tapauksessa kustannusrakenteen muokkaus muodostuu 

pääosin sohvaan valittavien raaka-aineiden valinnalla, jonka jälkeen IKEA selvittää 
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mikä tavarantoimittajistaan pystyy valmistamaan tämänkaltaisen tuotteen. Edellä 

mainitun esimerkin kautta voidaan todeta tavoitekustannuslaskennan soveltuvan 

erinomaisesti uuden tuotteen kehittämiseen selkeän strategian tukena. 

 

4.2.2 Elinkaarilaskennan hyödyntäminen erilaistamisstrategiassa 

 

Kuten tavoitekustannuslaskentaa, myös elinkaarilaskentaa voidaan hyödyntää uuden 

tuotteen kehitysvaiheessa (Emblemsvåg, 2003, s. 24). Koska elinkaarilaskennan 

tarkoituksena on tarkastella tuotteen koko elinkaaren kustannukset ja tuotot, on se 

monipuolisempi laskentamenetelmä verrattuna tavoitekustannuslaskentaan 

(Länsiluoto & Järvenpää, 2006). Elinkaarilaskennan merkitys korostuu tuotteilla, joilla 

tutkimus- ja tuotekehityskustannukset vastaavat suurta osaa tuotteen kustannuksista. 

Kuten esimerkissä aiemmin mainittiin, Nokian liikevaihdosta 14,4 prosenttia 

muodostui tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista. Edelleen, niiden huomioimatta 

jättäminen tuotteiden kannattavuuslaskelmissa vääristää tuotteiden kannattavuuksia. 

Vaikka Porterin (1980) ja Miles & Snow:n (1978) strategiatyyppejä esiteltäessä kävi 

ilmi, että erilaistajat/ennustajat eivät ole sisäisiltä toiminnoiltaan yhtä tehokkaita kuin 

kustannusjohtajuuden strategiakseen valitsevat yritykset, tulee erilaistajan kuitenkin 

toimia tehokkaasti tuottaakseen voittoa omistajilleen. 

Koska erilaistamisen ei välttämättä tarvitse kohdistua pelkästään tuotteen fyysisiin 

ominaisuuksiin, voi yrityksen erilaistama tuote saavuttaa lisäarvoa asiakkaan silmissä 

myös muilta osin. Muita tällaisia lisäarvoa tuottavia seikkoja voivat olla myynnin 

jälkeiset huoltopalvelut, uudenlaiset jakelukanavat ja yrityksen vahva brändi, joka 

vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen (Langfield-Smith, 2007, 756). Jos erilaistaminen 

tuotteen osalta tapahtuu tapahtuu esimerkiksi lisäämällä tuotteeseen huoltopalveluja, 

voi se saavuttaa markkinoilla niin yksilöllisen aseman, että yritys saavuttaa 

kilpailuetua sitä kautta. Aiemmin elinkaarilaskentaa koskevassa luvussa todettiin 

kuinka elinkaarilaskennan prosessi kattaa aina tuotesuunnittelusta tuotteen 

hävittämiseen saakka tuotteen valmistuksesta ja myynnistä aiheutuvat kustannukset. 

(Länsiluoto & Järvenpää, 2006) Elinkaarilaskenta sopii siis erilaistamisstrategiaan 

tutkittaessa mitkä tuotteet ovat kannattavia,  ja toisaalta, aiheuttavatko jotkin 

asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomat toiminnot yritykselle liikaa kustannuksia.  
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4.3 Analysoijat, keskittyjät 

 

Tutkiessaan yritysten kilpailua analytiikan avulla Davenport & Harris (2007, 8-10) 

toteavat, että yrityksellä tulee olla jokin ominaisuus, jolla se pystyy erottautumaan 

kilpailijoistaan. Tämänkaltainen ominaisuus voi olla esimerkiksi kyky nähdä 

kannattavimmat asiakkaat tai tuoteryhmät, jonka avulla yritys saa kilpailuetua 

suhteessa muihin yrityksiin.  Kuten aiemmin todettiin, analysoijat ovat yrityksinä 

sellaisia jotka sijoittuvat kustannusjohtamisen ja erilaistamisen välimaastoon. 

Tyypillinen analysoijayritys on sellainen, jonka ydinliiketoiminta tapahtuu vakailla 

markkinoilla muutaman kannattavan tuotteen ympärillä. Toisaalta yritys ei käytä 

kaikkia resurssejaan ydinliiketoimintaansa, vaan etsii ympäriltä myös muita 

mahdollisuuksia muistuttaen näin erilaistamista strategianaan käyttäviä yrityksiä 

(Porter, 1980). Koska analysoijayritys voidaan toisaalta jakaa osaltaan 

kustannusjohtajuutta toteuttavaan ja toisaalta erilaistamista kilpailustrategianaan 

käyttävään osaan, koskee niiltä osin samat perustelut 

kustannuslaskentajärjestelmien soveltamisesta kuten luvuissa 4.1 ja 4.2. Jotta 

voidaan valita yritykselle kokonaisuutena suosittava laskentamalli, on ensin 

selvitettävä tämän kyseisen strategian erityispiirteet ja kehityskohteet: 

 Sisäiset: 

o Kilpailuetu muodostuu yhdistelemällä kustannusjohtajuutta ja 

erilaistamista 

o Toteutetaan tiukkaa kustannuskontrollia ja sisäisten toimintojen 

tehostamista ydinliiketoiminnan parissa 

 Ulkoiset: 

o Osa resursseista keskitetään uusiin tuotteisiin ja innovaatioon 

o Ulkoisten mahdollisuuksia tarkkaileminen ydinliiketoiminnan lisäksi 

Koska niin sanotut analysoijayritykset sijoittuvat kustannusjohtajien ja erilaistajien 

välimaastoon, muodostaen näin hieman moniulotteisemman yrityksen, on myös 

kustannuslaskentajärjestelmäksi valittava moniulotteisempi järjestelmä. Koska 

elinkaarilaskenta huomioi tuotteen koko elinkaaren, on se valittu tutkimuksessa 

erityistarkasteluun koskien analysoijayrityksiä. 
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4.3.1 Elinkaarilaskennan mahdollistamat edut 

 

Elinkaarilaskentaa voidaan hyödyntää yrityksessä usealla eri tavalla. Sen avulla 

voidaan muun muassa tehdä valintoja koskien kannattavia tuotteita ja 

investointipäätöksiä, ennakoida tulevia budjetteja, tehdä strategisia päätöksiä, 

vaikuttaa hankintoihin sekä kehittää yrityksen omia toimintatapoja koskien 

tuotesuunnittelua ja kehitystä (Dhillon, 1989, 30). Koska elinkaarilaskenta sisältää 

monia vaiheita, voidaan sitä soveltaa vaiheesta riippuen erilaisiin strategioihin. Koska 

analysoijat toteuttavat strategianaan sekä kustannusjohtajuutta että erilaistamista, 

voitaisiin tämäntyyppinen yritys jakaa kahteen (puolustajat/kustannusjohtajat ja 

ennustajat/erilaistajat), ja perustella kustannuslaskennan tehokas käyttö kuten 

edellisissä kappaleissa. Tarkasteltaessa elinkaarilaskentaa, voidaan kuitenkin 

huomata, että sen monipuolisuuden ansiosta se soveltuu juurikin yritykseen, joka 

toteuttaa tämänkaltaista strategiaa.  

Yritys, joka toteuttaa Miles ja Snow:n mallin mukaista analysoijastrategiaa tai Porterin 

mukaista keskittymisstrategiaa, voidaan jakaa tuotteidensa mukaan kahteen: 

Ydintuotteet, joiden kohdalla keskitytään sisäisten prosessien kehittämiseen ja 

erilaistetut tuotteet, jotka joko kehitetään itse tai kopioidaan markkinoilta kilpailevilta 

yrityksiltä. Kuvassa kaksi on esitetty tuotteen elinkaari yrityksen näkökulmasta.

 

Kuva 2: Tuotteen elinkaari (Emblemsvåg, 2003, s. 16) 

 

Tutkimuksessa oletetaan, että yritys joka toteuttaa analysoija-/keskittymisstrategiaa, 

ei lukitse tuotteitaan jompaan kumpaan ryhmään koko tuotteen elinkaaren ajaksi, 

vaan hyödyntää monipuolisempaa strategiaansa verrattuna kahteen edelliseen 

strategiatyyppiin. Koska tämäntyyppisen yrityksen etuna voidaan pitää juuri sitä, että 

se toisaalta keskittyy sisäisiin prosesseihin ja näin parantaa tuotteiden 

Tuotteen 
määrittäminen

Tuotteen 
suunnittelu

Tuotteen ja 
prosessin 

kehittäminen
Tuotanto Jakelu
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kannattavuutta minimoimilla kustannuksia ja toisaalta on avoin myös markkinoiden 

tarjoamille uusille mahdollisuuksille, on koko tuotteen elinkaaren huomioiminen 

yrityksen kannalta hyödyllistä. Elinkaarilaskennan hyödyntäminen tämäntyyppisessä 

yrityksessä yksinkertaistetaan kuvalla 3, jossa on kuvattu tuotteen elinkaaren vaiheet 

ja tyypilliset kustannukset, (Länsiluoto & Järvenpää, 2006) minkä lisäksi on määritelty 

kumpaan tuoteryhmään tuote kuuluu missäkin tilanteessa.  
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Erilaistetut tuotteet: keskitytään 

tuotesuunnitteluun ja innovointiin 

(Porter, 1980, Miles & Snow, 1978) 

 

 

 

 

Ydintuotteet: keskitytään yrityksen 

sisäisiin prosesseihin ja 

kustannusten minimointiin (Porter 

1980, Miles & Snow, 1978) 

 

Kuva 3: Tuotteen elinkaaren vaiheet ja sen sijoittuminen eri tuoteryhmään (Ydintuote/erilaistettu 

tuote). Mukailtu Länsiluoto & Järvenpään (2006) elinkaaren vaiheita, sekä Porterin (1980) ja Miles & 

Snow:n (1978) strategiatyyppien ominaispiirteitä. 

 

Kuvan kolme perusteella voidaan todeta, että tuotteen elinkaaren eri vaiheet tukevat 

oletusta, että yrityksen tuotteet ovat siirrettävissä erilaistetuista tuotteista 

ydintuotteiksi siinä vaiheessa, kun yritys on päättänyt tuotekehitysprosessin ja 

siirrytään valmistusvaiheeseen. Näin tehdessään yrityksen on mahdollista siirtää niin 

sanottuja valmiita tuotteita ydinliiketoimintansa pariin, ja aloittaa tuotekehitysprosessi 

jälleen alusta uuden tuotteen osalta. 

  

Elinkaaren vaiheiden määrittäminen 

Tuotesuunnittelu 

(Suunnitteluohjelmat, henkilöstö) 

Valmistus (Materiaali-, työ- ja 

laitekustannukset) 

Myynti (Markkinointi- ja 

toimituskustannukset) 

After sales toiminnot 

(huoltokustannukset, 

takuukorjaukset) 

Tuotteen hävitys 
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4.4 Epäonnistujat 

 

Vaikka käsitellyissä strategiamalleissa epäonnistuminen johtuu etenkin siitä, että 

valittua strategiaa ei pystytä toteuttamaan, tarkastellaan tässä luvussa syitä, miksi 

kustannuslaskennan kannalta yritystoiminnassa voidaan epäonnistua. Sekä Porter 

(1980), että Miles ja Snow (1978) pitävät pääsyynä epäonnistumiselle 

johdonmukaisen strategian puuttumista. Porterin mukaan (1998) väliinputoajaksi 

joutuminen johtuu yleensä yrityksen haluttomuudesta tehdä päätöstä kilpailukeinosta. 

Yrityksen pyrkiessä tavoittelemaan kustannusjohtajuutta, erilaistamista ja 

keskittymistä samanaikaisesti, johtaa Porterin (1998) mukaan usein tilanteeseen, 

jossa mitään kilpailuetua saavuttavista strategioista ei saavuteta. Koska eri strategiat 

vaativat erilaisia toimenpiteitä, pitää Porter lähes mahdottomana saavuttaa 

kilpailuetua hyödyntämällä kaikkia kolmea strategiaa. Houkutus joutua väliinputoajan 

rooliin on Porterin mukaan juuri keskittymiseen tähtäävillä yrityksillä. Tilanne 

aiheutuu, kun valituilla segmenteillä on saavutettu markkinajohtajan asema, ja 

pyritään saavuttamaan asioita unohtaen kuitenkin miten yritys on päätynyt johtajan 

asemaan. Porterin mukaan onkin parempi pyrkiä etsimään kokonaan uusia toimialoja 

kasvulle, sen sijaan että riskeerataan jo toimivan strategian muuttaminen kasvun 

toiveissa. Aiemmin tutkimuksessa mainittiin esimerkkinä Chevrolet, joka pyrki 

saavuttamaan kasvua automarkkinoilla laajentamalla asiakassegmenttiään uusilla 

malleilla, tuloksena kuitenkin jo olemassa olevien asiakkaiden väheneminen (Trout & 

Rivkinin, 2008). 

Syitä, miksi kustannuslaskenta voi epäonnistua yrityksessä, on useita. Anderson & 

Young (2001) totesivat, että onnistuakseen kustannuslaskennassa, yritys tarvitsee 

siihen sitoutunutta henkilöstöä, sillä kustannuslaskentajärjestelmät vaativat usein 

muidenkin panosta kuin pelkästään taloushallinnon. Toinen syy, miksi 

kustannuslaskenta voi johtaa epäonnistumiseen, on tiedon tuottaminen ja sen laatu. 

Yleinen ongelma perinteisessä kustannuslaskennassa on Huntzingerin (2007, 6) 

mukaan se, että laskentajärjestelmät tuottavat tietoa liian myöhään, jotta sitä 

voitaisiin hyödyntää yrityksen toiminnoissa. Emblemsvåg (2003) sen sijaan kritisoi 

kustannuslaskennan tutkimuksen, ja osittain myös käytön kohdistamista 

menneeseen aikaan, sen sijaan että kustannuslaskennan käyttöä tutkittaisiin 

tulevaisuuden käytön kannalta. Huntzinger toteaa myös, että monimutkaistuneet 
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yritysrakenteet vaativat laskentajärjestelmiltä yhä enemmän, sillä niitä käytetään 

pelkkien laskentajärjestelmien sijaan yhä enemmän päätöksenteon apuvälineinä. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilaisille strategiatyypeille soveltuvia 

kustannuslaskentajärjestelmiä. Jotta tutkimusongelmaan saatiin vastaus, oli ensin 

selvitettävä sekä eri strategiatyyppien erityispiirteitä että 

kustannuslaskentajärjestelmien mahdollisia hyödyntämiskohteita. Tutkimuksen 

edetessä kävi ilmi, että valitut kolme laskentajärjestelmää osoittautuivat kaikki hyvin 

monikäyttöisiksi, ja riippumatta strategiasta kustannuslaskentaa voidaan pitää 

tärkeänä osana yrityksen toimintaa. Esimerkkeinä käytetyt yritykset (IKEA, 

DaimlerChrysler) toteuttivat kustannuslaskentaa tiiviisti yhdessä strategiansa kanssa, 

ja näitä yrityksiä voidaankin pitää alansa huippuina. 

Vaikka tutkimus painottui tarkastelemaan laskentajärjestelmiä erillisinä 

laskentamalleina, eivät ne sinänsä sulje pois toistensa käyttämistä samaan aikaan, 

päinvastoin. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuitenkin selvittää, mitkä laskentamallit 

soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta parhaiten kuhunkin valittuun strategiatyyppiin. 

Vaikka kustannuslaskennan näkökulmasta nousi sekä Porterin että Miles & Snow:n 

malleista yksi strategiatyyppi (kustannusjohtajuus/puolustajat) ylitse muiden, 

huomattiin, että myös muiden strategioiden onnistuneessa toteutuksessa 

kustannuslaskennan hyväksikäyttämisellä voi olla suuria hyötyjä. Koska 

kustannusjohtajuutta strategianaan toteuttavat yritykset pyrkivät jatkuvaan toiminnan 

tehostamiseen ja kustannusten pienentämiseen, voidaan pitää luonnollisena 

kustannuslaskennan hyödyntämistä tämäntyyppisessä yrityksessä. Kuten 

tutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, myös kaksi muuta onnistunutta strategiatyyppiä 

(erilaistajat/ennustajat ja keskittyjät/analysoijat) voivat hyödyntää kustannuslaskentaa 

toiminnassaan, niin kustannusten minimoinnissa (Porter, 1998), tuotekehityksessä 

(Bhimani et al., 2008, s. 384), kuin tuotteen elinkaaren tutkimisessakin (Emblemsvåg, 

2003). 

Kustannuslaskennan merkitystä kustannusrakenteen tehostamisessa voidaan pitää 

kiistattomana. Vaikka toimintojen tehostaminen ja kustannusten leikkaaminen 

mielletäänkin lähinnä kustannusjohtajuutta strategianaan toteuttavan yrityksen 

ominaisuudeksi, tulisi niiden olla jokaisen yrityksen perustavoitteita. Toiminnan 

tehostamisen lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että kustannuslaskentajärjestelmien 
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käytöstä voidaan saada myös suurta hyötyä uusien tuotteiden kehittämisen 

yhteydessä, kuten IKEA-esimerkistä kävi ilmi. Kustannuslaskennan hyödyntämistä 

voidaan myös laajentaa yrityksen kannalta toimitusketjun päästä päähän, asiakkaista 

tavarantoimittajiin saakka, kannustaen esimerkiksi tavarantoimittajia osaltaan 

vähentämään kustannuksia (DaimlerChryslerin SCORE-järjestelmä). Kolmanneksi, 

kustannuslaskentaa, etenkin elinkaarilaskentaa, voidaan hyödyntää riskien 

pienentämiseen tulevaisuutta ajatellen. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto valituista kustannuslaskentajärjestelmistä kussakin strategiatilanteessa 

 

Taulukkoon 3 on kerätty yhteen tukimuksessa käytetyt strategiatyypit, ja täydennetty 

ne, tutkimukseen perustuen, ensi- ja toissijaisilla kustannuslaskentajärjestelmillä, 

kuten luvussa neljä on perusteltu. Vaikka todellisuudessa laskentajärjestelmiä voi, ja 

useassa tapauksessa tuleekin käyttää samanaikaisesti, oli tutkimuksen tarkoituksena 

kerätä kunkin strategiatyypin ja kustannuslaskentajärjestelmän erityispiirteet 

huomioiden yhteensopivat mallit. 

Tutkimuskentän sisältäessä jo paljon teoriaa sekä kustannuslaskennasta että 

strategiasta, tulevina mielekkäinä tutkimuskohteina voidaankin pitää case-

tutkimuksien tekoa ja niiden tutkimista edellämainittujen yhteenliittämisestä. 

Tutkimuksen edetessä kävi selväksi, että tutkittava aihealue on laaja, joten tutkittavia 

kysymyksiä jäi vastaamatta. Mielenkiintoisimmaksi tutkimuksen edetessä nousi 

elinkaaren eri vaiheet, sekä eri laskentajärjestelmien hyödyntäminen tuotteen 

elinkaaren eri vaiheissa. Miten kustannuslaskentajärjestelmiä voidaan hyödyntää 

Strategiatyyppi Ensisijainen laskentamalli Toissijainen laskentamalli 

Kustannusjohtajuus 

Puolustajat 

Toimintolaskenta (ABC) Tavoitekustannuslaskenta (TC) 

Elinkaarilaskenta (LCC) 

Erilaistaminen 

Ennustajat 

Tavoitekustannuslaskenta (TC) 

Elinkaarilaskenta (LCC) 

Toimintolaskenta (ABC) 

Segmentointi 

Analysoijat 

Elinkaarilaskenta (LCC) 

 

Tavoitekustannuslaskenta (TC) 

Toimintolaskenta (ABC) 
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toistensa tukena tuotteen elinkaaren eri vaiheissa, sekä kuinka yrityksen valitsema 

strategiatyyppi vaikuttaa valintaan?  
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