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Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää erään yksityisen koulun oppilaskohtaiset 
kustannukset, koulutoimintaan liittyvät laatukustannukset sekä koulun 
kiinteistökustannukset. Laskelmia tarvittiin strategisena pidettävien päätösten 
tueksi.

Lähdeaineisto

Teoriaosassa lähdeaineistona oli koti- ja ulkomainen toimintolaskentaa, 
laatukustannuslaskentaa ja kiinteistökustannuksia käsittelevä kirjallisuus. 
Empiirisessä osassa käytettiin lähteenä tarkasteltavan koulun sisäistä 
materiaalia sekä koulun ulkopuolisista lähteistä hankittua tietoa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusmenetelmänä oli casetutkimus. Ensimmäiseksi tarkasteltavan 
koulun kustannuksista tehtiin toimintolaskelman mukainen analyysi, jolla 
selvitettiin oppilaskohtaiset kustannukset ja kiinteistöihin liittyvät 
kustannukset. Toimintolaskennan tietoja käytettiin lähtökohtana muissa 
laskelmissa, joiden avulla tarkasteltiin kiinteistökustannuksia ja 
koulutoimeen liittyviä laatukustannuksia. Kiinteistökustannuksia tarkasteltiin 
tilinpäätöstietojen, tilastollisten kiinteistöjen ylläpitokustannuksien sekä 
tulevaisuuden korjaussuunnitelmien pohjalta. Laatukustannukset laskettiin 
vertailuaineiston ja koulutoiminnan analysoinnin perusteella.

Tulokset

Toimintolaskenta on sovellettavissa koulun kustannuslaskentaan. Erilaisten 
kiinteistöihin liittyvien kustannusten selvittämiseen toimintolaskenta soveltuu 
erittäin hyvin, minkä lisäksi toimintolaskentaa voidaan käyttää perustana 
analysoitaessa laatukustannuksia. Tarvittavan laskentajärjestelmän luonteen 
ratkaisee erilaisen laskentainformaation tarve. Strategisen laskentatoimen 
mukaiset laskelmat voidaan tehdä kertaluontoisesti tai pysyvän järjestelmän 
pohjalta. Perinteinen laatukustannusteoria ei ole suoraan sovellettavissa 
kouluympäristöön, koska koulutoiminnan luonne poikkeaa merkittävästi 
muista palveluista ja tuotantotoimesta.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen lähtökohta

Yksi tiedonlähde yrityksissä, joka tuottaa tietoa erilaisten päätöksien tueksi, on niiden 

laskentatoimi. Kun laskentatoimen tuottamaa tietoa ja yrityksen ulkopuolisista lähteistä 

hankittua tietoa tuotetaan ja käytetään yrityksen strategisessa johtamisessa, puhutaan 

strategisesta laskentatoimesta (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 326). Yrityksessä tehtävien 

strategisten päätösten avulla asetetaan yritykselle päämäärät, valitaan näiden 

saavuttamiseksi tarvittava strategia ja päätetään sen toteuttamiseksi vaadittavien resurssien 

hankinnasta (Virtanen 1995, 8).

Strategisen laskennan avulla voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi tietoja yrityksestä 

kokonaisuudessaan, sen eri liiketoiminta-alueista ja tulosyksiköistä, sekä yrityksen 

yksittäisistä toiminnoista ja suoritteista (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 327). Strategisessa 

johdon laskentatoimessa on keskeistä laskennan kohteen laajentaminen 

toimintaympäristöön, jotta saadaan selville yrityksen strateginen asema suhteessa 

kilpailijoihin, ja informaation hankkiminen tilikautta pidemmältä aikaväliltä, koska 

tarkoituksena on organisaation pitkän ajanjakson tavoitteiden saavuttaminen (Virtanen 

1995, 26). Tällaisen laskentatoimen voidaan nähdä koostuvan kokoelmasta erilaisia 

tekniikoita, joita voi soveltaa erikseen tai yhdessä riippuen soveltavan yrityksen tilanteesta. 

Saatu hyöty yksittäisten tekniikoiden soveltamisesta riippuu yrityksen suhtautumisesta 

taloudelliseen ajatteluun. (Puolamäki 1998, 42)

Strategisen laskentatoimen avulla voidaan tuottaa yrityksen johdolle aina tilanteen vaatimat 

informaatiolaskelmat, joiden pohjalta toiminnan sopeuttaminen ympäristön muutosten 

mukaiseksi tulee mahdolliseksi. Esimerkiksi suoritekohtaisten kustannusten selvittämistä 

toimintopohjaisen kustannuslaskennan avulla voidaan pitää strategisena laskentana. Kun 

tiedetään suoritekohtaiset kustannukset ja suoritteista saatavat tulot, voidaan arvioida 

toiminnan kannattavuutta. Kannattavuuden lisäksi yrityksissä on arvioitava 

asiakastyytyväisyyttä, jonka on oltava pitkässä juoksussa tasapainossa kannattavuuden 

kanssa, jotta yrityksen toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyisivät (Vehmanen &
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Koskinen 1997, 17). Laskenta voidaan toteuttaa kertaluontoisesti tai se voi olla jatkuvaa. 

Yritys saattaa esimerkiksi panostaa voimakkaasti toiminnan laadukkuuteen, jolloin tietoa 

laatukustannuksista olisi oltava saatavilla, tai yritys voi harkita toimintapuitteidensa 

muuttamista, jolloin yleiskustannuksia olisi pystyttävä analysoimaan syvällisemmin. 

Yleiskustannusten tarkemmalla analysoinnilla saadaan tietoa siitä, mitkä yleiskustannuksia 

aiheuttavista toiminnoista ovat yrityksen kilpailuväline ja mitkä toiminnot saavat aikaan 

vain kustannuksia (Lumijärvi 1993b, 18). Strategisten päätösten tukena voidaan käyttää 

monenlaista laskentainformaatiota, jonka relevanttius määräytyy aina tilanteen mukaan.

1.2 Tutkielman tavoite ja tutkimusmenetelmä

Tutkielman tavoitteena on analysoida sitä, kuinka paljon erään yksityisen koulun 

keskimääräistä laadukkaamman toiminnan ylläpitäminen maksaa ja mikä vaikutus koulun 

kiinteistökustannuksilla on sen kokonaiskustannustasoon. Tarkastelun kohteena ovat näin 

ollen oppilaskohtaiset kustannukset, opetustoimeen liittyvät laatukustannukset sekä 

kiinteistökustannusten suuruus.

Metodina tässä tutkimuksessa on casetutkimus, jonka avulla perehdyttiin yhden 

tutkimuskohteen ongelmiin syvällisesti. Caseosuudessa tavoitteena on laskea erään koulun 

kustannukset sellaisella tarkkuudella, että niiden pohjalta koulun johto pystyi ratkaisemaan 

toiminnassa ilmenneet eksplisiittiset ongelmat. Tutkimusta voitiin näin ollen pitää 

konstruktiivisena. Lisäksi tarkoituksena oli tietyllä tapaa saavuttaa tietystä lähtötilasta 

liikkeelle lähtien haluttu lopputila, jolloin konstruktion kehittäminen oli luonteeltaan myös 

normatiivista (Kasanen ym. 1991, 302).

Casetutkimuksia on mahdollista tehdä useammalla tavalla eri lähtökohdista. Yleisesti niiden 

avulla on mahdollista ymmärtää johdon laskentatoimen luonnetta käytännössä (Scapens 

1990, 264). On kysymyksessä sitten kuvaileva, tulkitseva, konstruktiivinen tai jokin muu 

lähestymistapa casetutkimukseen, tavoitteena on kuitenkin saavuttaa yksittäisen tai 

harvojen tutkimuskohteiden tasolla syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi kuva tutkittavasta 

ilmiöstä (Kasanen ym. 1991, 314), johon tässäkin tutkimuksessa on pyritty. Tässä case-
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tutkimuksessa käytetään konstruktiota, jonka kehittäminen tilanteeseen on 

ongelmanratkaisua. Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu lisäksi ongelman sitominen 

aiempaan tietämykseen sekä ratkaisun uutuuden ja toimivuuden osoittaminen (ma. 305). 

Tässä tapauksessa, kun tutkielman aiheesta liittyen toimintolaskentaan ja 

laatukustannuksiin on tehty monia muitakin tutkimuksia viime vuosina, ei aiheen 

uutuusarvo sinällään ole kovin suuri. Mutta kun huomioidaan case kokonaisuudessaan, 

jossa on perehdytty edellisten aiheiden lisäksi myös kiinteistöpuoleen ja kouluympäristöön, 

voidaan tutkielma mieltää ainutkertaiseksi. Tehdyn konstruktion toimivuus voidaan 

osoittaa sillä, että tutkittavan koulun esittämiin kysymyksiin osattiin antaa 

suuntaaosoittavat vastaukset.

Scapens (1990, 276-277) mainitsee artikkelissaan kolme vaikeutta, jotka liittyvät case- 

tutkimuksiin. Ensinnäkin tutkijan on vaikea vetää selvät rajat caseaiheen ympärille, jolloin 

aihe voi paisua tutkimuksen edetessä. Toiseksi casetutkimus ei voi olla täysin objektiivista, 

koska tutkija joutuu tulkitsemaan havaitsemaansa sosiaalista ympäristöä. Kolmanneksi 

joudutaan ratkaisemaan salassapitoon liittyvät ongelmat, kun tutkija käyttää 

lähdemateriaalinaan joidenkin yksittäisten kohteiden tietoja. Tässä tutkimuksessa ei 

varsinaisesti kohdattu Scapensin mainitsemaa ensimmäistä vaikeutta, koska tutkittavassa 

koulussa oli määritelty selvästi ne kysymykset, joihin tutkimuksen avulla haluttiin saada 

vastaukset. Tutkimuksen objektiivisuuteen on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla, mutta 

sen täydellinen saavuttaminen on lienee mahdotonta. Salassapitovelvollisuus on hoidettu 

tässä työssä siten, ettei tutkimuskohdetta mainita nimeltä. Koska ulkopuoliset eivät pääse 

tarkistamaan käytetyn lähdemateriaalin validiteettia, voi ongelmia syntyä mahdollisten 

aiheeseen liittyvien jatkotutkimusten myötä.

Empiiristen tutkimusten arviointia tehdään niiden validiteetin ja reliabiliteetin perusteella. 

Validiteetin avulla pohditaan kysymystä siitä, tutkitaanko sitä ilmiötä, mitä on tarkoitus 

tutkia. Validiteetti voidaan jakaa useampiin luokkiin, joista ongelmallisin casetutkimuksen 

kannalta on ulkoinen validiteetti. Sen avulla mitataan sitä, missä määrin tutkimuksessa 

saadut tulokset ovat yleistettävissä. Konstruktiivisessa tutkimusotteessa yleistäminen 

tapahtuu yksittäisen ilmiön syvällisen ymmärryksen kautta, jolloin tilastollisen yleistämisen 

sijaan puhutaan teoreettisesta yleistämisestä (Kasanen ym. 1991, 322). Tässä
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tutkimuksessa validiteetin voidaan sanoa olevan kunnossa, koska tutkimuskohteen 

asettamiin kysymyksiin osattiin antaa vastaukset. Sen sijaan tulosten yleistettävyydestä ei 

voida sanoa muuta kuin, että toimintolaskenta on sovellettavissa kaikenlaisiin 

organisaatioihin ja laatukustannusten laskeminen ja luokittelu ei kaikissa tilanteissa mene 

sillä tavoin kuin perusteoriassa asia on esitetty. Tutkimuksen reliabiliteetti kuvaa 

puolestaan sitä, missä määrin mittauksiin vaikuttavat ulkoiset häiriötekijät eli saadaanko 

toistettaessa tutkimukset samanlaiset tulokset. Tässä työssä esitetyt analyysit on 

mahdollista toistaa ja tulokset ovat samanlaiset, jolloin voidaan sanoa, että tutkielman 

reliabiliteetti on kunnossa. Casetutkimuksen mittauksien luotettavuutta voidaan lisätä 

käyttämällä triangulointia. Se tarkoittaa sitä, että caseen liittyen kerätään tietoja eri 

menetelmin ja eri lähteistä (Ghauri ym. 1995, 93). Tässä työssä lähdemateriaalia itse casen 

ratkaisuun on saatu tutkittavalta koululta sekä joiltakin ulkopuolisilta tahoilta.

1.3 Tutkielman rakenne

Jotta tutkielman caseosuuden kysymyksiin oppilaskohtaisista kustannuksista, 

koulutoiminnan laatukustannuksista ja kiinteistökustannusten tasosta osattiin vastata, 

käytiin sitä ennen lävitse aiheisiin liittyvää teoriaa. Koska tutkittavan koulun kustannukset 

selvitettiin toimintolaskennan avulla, on luvussa kaksi esitetty toimintolaskennan teoriaa, 

pohdittu sen soveltuvuutta erilaisiin päätöksentekotilanteisiin sekä esitetty 

toimintolaskennan kritiikkiä. Samassa luvussa esitetään kiinteistökustannukset yhtenä 

yrityksen resurssina ja käydään läpi kiinteistöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Luku kolme 

sisältää perusteoriaa laadusta ja laatukustannuslaskennasta sekä pohdintaa 

laatukustannuslaskennan yhteydestä toimintolaskentaan. Lisäksi luvussa pohditaan laadun 

sisältöä oppilaitoksissa. Neljäs luku sisältää casen kokonaisuudessaan. Luvun alussa on 

perustietoa oppilaitoksista, koska se tämän työn tutkimuskenttänä. Lukuun sisältyy lisäksi 

tietoa tutkimuksen kohteena olevasta koulusta, kuvaukset toimintolaskentaproj ektin 

toteutuksesta, tutkittavan koulun laatukustannuksien määrittelystä ja 

kiinteistökustannusten analysoinnista. Luvun neljä lopuksi on esitetty casen yhteenveto ja 

tulokset. Tutkielman lopuksi luvussa viisi esitetään lyhyt yhteenveto ja johtopäätökset.
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2. KUSTANNUSLASKENTA KOULUTOIMESSA

Kustannuslaskennan tehtävänä on selvittää kustannukset vastuualueittain ja 

laskentakohteittain (Vehmanen & Koskinen 1997, 85). Riistämän ja Jyrkkiön (1995, 155) 

mukaan suoritekohtaista laskentaa tehdään ensisijaisesti varastojen inventaariarvojen 

määrittelemiseksi sekä perustaksi hinnoittelupäätöksille. Perinteiset 

kustannuslaskentajärjestelmät kuten jako- ja lisäyslaskenta ovat kehittyneet 

teollisuusyrityksissä 1900-luvun alkupuolella ja ne soveltuivat käytettäviksi 

suoritekohtaisessa laskennassa aikana, jolloin kilpailu markkinoilla ei ollut kovinkaan 

kireää ja kustannustiedon tarkkuus ei ollut yrityksen suurimpia intressejä. Näitä perinteisiä 

laskentamenetelmiä on myöhemmin kritisoitu siitä, että ne tuottavat epätarkkaa tietoa 

jakamalla yleiskustannuksia laskentakohteille todellisuutta liikaa yksinkertaistavilla ja hyvin 

sattumanvaraisilla menetelmillä. Laskelmissa suuren volyymin tuotteiden kustannukset ovat 

liian korkeita, jolloin ne subventoivat matalan volyymin ja työlään valmistuksen tuotteiden 

kustannuksia. Kun havaittiin ongelmia, etteivät perinteiset laskentajärjestelmät enää 

pystyneet tuottamaan riittävän täsmällistä kustannustietoa muuttuneissa 

toimintaympäristöissä, alettiin käytännössä etsiä uudenlaisia tapoja kustannusten 

laskemiseksi. Tältä pohjalta syntyi toimintopohjaisen kustannuslaskennan (activity-based 

costing) teoria, jota voidaan pitää esimerkkinä induktiivisesti syntyneestä teoriasta (Kaplan 

1994, 255). Käsitteenä toimintolaskenta nousi julkisuuteen 1980-luvun lopussa Cooperin 

kirjoittamien artikkeleiden myötä.

2.1 Toimintolaskennan keskeiset osat

Toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa kustannukset kohdistetaan kaksivaiheisen 

prosessin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen käyttämät resurssit kohdistetaan 

toiminnoille ja toisessa vaiheessa toiminnoilta edelleen laskentakohteille. Kohdistamisessa 

käytetään joko välitöntä kustannusseurantaa tai resurssikulutuksen jäljittäviä kohdistimia 

eli ajureita (Vehmanen & Koskinen 1997, 125). Toimintolaskennan rakenne selviää 

seuraavasta kuviosta.
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Toiminto 2 Toiminto 4

Toiminto 1 Toiminto 3 Toiminto 5

( Yleiskustannukset

Tuote, palvelu, projekti, asiakas, markkina-alue

Resurssit

Toiminnot

Laskenta-
kohteet

1. tason 
ajurit

2. tason 
ajurit

Työnumeroiden
lkm Tilausten

Ajankäyttö, kulutus, suora kohdistus

Työtuntien
lkm Laskujen 

lkm

Asiakkaiden
lkm

Kuvio 1: Toimintolaskentamalli (Lumijärvi ym. 1995,53)

Resurssit

Toimintolaskenta lähtee liikkeelle yrityksen erilaisista resursseista, joiden käyttö 

päivittäisessä toiminnassa aiheuttaa kustannuksia. Päätös siitä, mitkä kustannukset 

sisällytetään mukaan laskelmiin, koskee laskentajärjestelmän kattavuutta. Kattavimpia ovat 

luonnollisesti järjestelmät, joissa kaikki yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset 

sisällytetään mukaan laskelmiin. (Malmi 1994, 41) Suurimpia ongelmia laskelmissa 

aiheuttaa se, sisällytetäänkö laskelmiin mukaan pääomakustannukset, jotka aiheutuvat 

pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnasta ja vakuuttamisesta kuten korot ja 

poistot, sekä miten suhtaudutaan tuotekehityskustannuksiin. Toimintolaskelman on sanottu 

olevan resurssikulutuksen malli, jolloin olisi luonnollista kohdistaa laskelmassa kaikki 

mahdolliset kustannukset niin pitkälle kuin se on aiheuttamisperiaatteen mukaista.

Toimintolaskelmassa voidaan käyttää hyväksi useita erilaisia kustannustyyppejä kuten 

toteutuneita, standardi-, budjetoituja, suunniteltuja tai tuotesuunnittelun mukaisia 

kustannuksia (Brimson 1992, 176). Mikä kustannustyyppi kulloinkin soveltuu parhaiten
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laskelman pohjaksi, päätetään aina laskentatilanteen mukaan. Usein ensimmäiset versiot 

toimintolaskentamalleista rakennetaan perustuen toteutuneeseen tietoon, mutta ihanteena 

on perustaa laskelmat ennustetiedon varaan (Malmi 1994, 40). Vaikka toimintolaskenta 

perustuisikin historiallisiin lukuihin, sillä on vaikutusta myös tulevaisuuteen. Jos 

toimintolaskelman tuottamaa tietoa esimerkiksi kannattamattomasta tuotteesta tai kalliin 

toiminnon tehottomuuksista ei hyödynnetä, on todennäköistä, että samat virheet toistetaan 

tulevaisuudessakin (Kaplan & Cooper 1998, 113). Myös kustannuksiin liittyvän 

perustiedon pysyvyys on oleellista laskelmissa (Brimson 1992, 179). Lyhyen aikajänteen 

tiedot ovat hyvin herkkiä erilaisille vaihteluille, kun taas pidemmän periodin tiedot ovat 

pysyvämpiä, vaikka niissäkään ei voida huomioida kaikkia yritysympäristössä tapahtuvia 

muutoksia.

Toimintolaskennassa suurinta osaa yrityksen kustannuksista pidetään muuttuvina. Malmin 

(1994, 27) mukaan kustannukset luokitellaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten sijaan 

lyhyellä aikavälillä muuttuviin, pitkällä aikavälillä muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. 

Lumijärvi (1993a, 13) puolestaan toteaa, että viime kädessä kaikki kustannukset ovat 

muuttuvia. Kustannukset vain muuttuvat eri suhteissa ja niiden muuttuvuuteen vaikuttavat 

erilaiset tekijät. Jotkut kustannukset muuttuvat suoraan volyymin mukaan, toiset 

muuttuvat portaittain ja kolmannet ovat vakiomääräisiä tietyillä ajanjaksoilla (Lumijärvi 

ym. 1995, 92). Tämä Lumijärven käsitys kustannusten muuttuvuudesta ei ole ristiriidassa 

Malmin esittämän kustannusluokittelun kanssa. Tämä johtuu siitä, että kiinteiksi 

kustannuksiksi määritellään sellaiset kustannukset, jotka eivät muutu tuotannon tai 

toimintojen volyymin suhteessa. Jos tarkasteluun otetaan tarpeeksi pitkä ajanjakso, 

vaihtuvat myös näin määritellyt pitkän aikavälin kiinteät kustannukset muuttuviksi. 

Esimerkiksi yritystason kustannukset, jotka mahdollistavat yrityksen toiminnan, voidaan 

pitää kiinteinä tietyllä aikajänteellä. Mutta näistäkin kustannuksista tulee muuttuvia siinä 

vaiheessa, kun yrityksessä pohditaan osittaista toiminnasta luopumista, jolla on 

vaikutuksensa koko yritystä koskevien kustannusten tasoon.

Koska toimintolaskennan tulisi noudattaa aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti, 

sen avulla ei pitäisi kohdistaa ollenkaan kiinteitä kustannuksia. Tämä johtuu siitä, että 

esimerkiksi yritystason kustannukset johtuvat koko yrityksen olemassaolosta, jolloin on
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vaikea löytää pemstetta sille, kuinka nämä koko toimintaa tukevat kustannukset olisi 

jaettavissa yksittäisille laskentakohteille. (Malmi 1994, 28) Monissa tilanteissa on kuitenkin 

suotavaa sisällyttää laskelmiin myös kiinteät kustannukset, jotta kaikki todelliset 

kustannukset osataan ottaa päätöksiä tehtäessä huomioon. Tähän on syynä se, että 

yrityksen toiminnassa pitkällä aikajaksolla kaikki kustannukset on katettava, jotta toiminta 

olisi kannattavaa.

Toiminnot

Seuraava tarkastelun kohde toimintolaskennassa ovat toiminnot. Toiminto kuvaa mitä 

yritys tekee, mihin aikaa käytetään ja mikä on toiminnon tuotos. Näin ollen toiminto on 

yhdistelmä ihmisiä, teknologiaa, raaka-aineita, menetelmiä ja ympäristöä, joka aikaansaa 

tietyn tuotteen tai palvelun (Brimson 1992, 75). Toiminnot vaihtelevat yrityksittäin johtuen 

erilaisista teknologioista, toimintatavoista sekä yrityksen koosta (Turney 1994, 99). 

Toimintoanalyysi on menetelmä, jonka avulla kartoitetaan yrityksen toimintaa (Brimson 

1992, 118). Määriteltävien toimintojen lukumäärä riippuu toimintolaskelman

käyttötarkoituksesta, yrityksen monimutkaisuudesta sekä informaation saatavuudesta 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 143). Kun arvioidaan tuote- ja asiakaskohtaisia 

kustannuksia, toimintojen määräksi riittää parisenkymmentä, kun taas muissa tapauksissa 

kuten kustannusten hallintaan pyrkivissä laskelmissa toimintoja voi olla satoja (Kaplan & 

Cooper 1998, 85). Kun toimintoja yhdistellään karkean tason laskelmissa, on vaarana, että 

toiminnolle määritelty kustannusajuri ei noudatakaan aiheuttamisperiaatetta kustannusten 

kohdistamisessa kovinkaan tarkasti. Laskelmilta vaadittava tarkkuus ja laskelmien 

laatimiseen kuluvat kustannukset onkin tasapainotettava, jotta saadaan aikaiseksi 

tilanteeseen sopiva laskentajäijestelmä. (Cooper 1990a, 78)

Toimintoja voidaan luokitella monella tavalla. Yksi tapa on jakaa ne kustannushierarkian 

perusteella laskentakohdetoimintoihin, jotka kohdistuvat suoraan laskentakohteeseen, ja 

ylläpitotoimintoihin, joiden suorittaminen kohdistuu itse organisaatioon. 

Laskentakohdetoiminnot voidaan jakaa edelleen tuotteista aiheutuviin toimintoihin ja 

asiakkaista aiheutuviin toimintoihin. (Vehmanen & Koskinen 1997, 133) Tällaisella 

toimintojen luokittelulla saadaan näkyviin ne tasot, joilla kustannuksiin voidaan vaikuttaa. 

Esimerkiksi tuotteisiin liittyvät toiminnot voidaan jakaa yksikkö-, erä-, tuote- ja
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yritystasolle. Kun tiedetään, että yksikkötason toiminnot aiheutuvat jokaisen tuotteen 

tekemisestä erikseen ja taas tuotetason toiminnot liittyvät erillisiin tuotenimikkeisiin, on 

laskelmissa mahdollista kohdistaa nämä toiminnot ja niiden kustannukset vastaaville 

tasoille. Toinen tapa luokitella toimintoja on miettiä toimintoja asiakkaiden kannalta ja 

jakaa ne lisäarvoa tuottaviin, tuottamattomiin ja tuhoaviin. Tällöin yrityksen kannalta on 

järkevää pyrkiä karsimaan lisäarvoa tuhoavia toimintoja ja lisätä arvoatuottavia toimintoja. 

Lisäksi toimintoja voidaan luokitella toistuviksi tai kertaluontoisiksi sekä määritellä 

toiminnan ydin-ja tukitoiminnot (Brimson 1992, 85).

Toimintojen muodostamaa kokonaisuutta, joka pyrkii samaan tavoitteeseen, sanotaan 

toimintoketjuksi. Sen avulla kuvataan, kuinka toiminnot ovat kytkeytyneet toisiinsa 

(Lumijärvi ym. 1995, 34). Prosessit muodostuvat puolestaan toiminnoista, mutta ne 

tarkastelevat yrityksen tekemistä hyvin karkealla tasolla. Toiminnot eivät useinkaan vastaa 

yrityksen organisaatiorakennetta, vaan ne ylittävät organisaation rajat. Toiminnot täytyykin 

määritellä erikseen yritykselle sellaisella tasolla, joka vastaa kustannuslaskennan 

tarkoitusta.

Laskentakohteet

Koko toimintolaskennan lähtökohta on laskentakohde, joka voi olla esimerkiksi tuote, 

palvelu, projekti tai asiakas. Kaikki yrityksessä tehtävät toiminnot tähtäävät juuri näiden 

lopputuotteiden tekemiseen ja tämä on se pienin yksikkö, jonka kustannukset halutaan 

selvittää erikseen. Kun laskelmissa kohdistetaan kustannuksia toiminnoilta 

laskentakohteille, virhepäätelmien mahdollisuus kasvaa. Syynä tähän on se, että monet 

laskentakohteiden käyttämät resurssit ovat yhteisiä ja nyt nämä resurssit tulisi pystyä 

kohdistamaan jollain periaatteella yksittäisille laskentakohteille. (Vehmanen & Koskinen 

1997, 363) Tavoitteena on kuitenkin noudattaa aiheuttamisperiaatetta.

Kustannusajurit

Toimintolaskelmassa kustannukset kohdistetaan erilaisten ajureiden avulla. Yrityksen 

resurssit kohdistetaan toiminnoille ensimmäisen tason ajureiden eli resurssikohdistimien 

avulla. Tällainen kohdistaminen johtuu siitä, että toiminnot ovat vaatineet toteutuakseen 

resursseja, jolloin niiden käytöstä on tullut toimintojen kustannuksia. Toiminnoilta resurssit
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kohdistetaan edelleen laskentakohteille toisen tason ajureiden eli toimintokohdistimien 

avulla. Niiden tarkoituksena on mitata, miten laskentakohteet kuluttavat eri toimintoja, 

(mt. 141) Mikäli kustannuksia toimintolaskentajäijestelmässä jaetaan suoritteille 

aiheuttamisperiaatteen vastaisesti, käytetään kohdistamisperusteesta termiä jakotekijä tai 

jakoperuste (Malmi 1994, 48).

Perinteinen kustannuslaskenta olettaa, että resurssien kulutus riippuu suoraan 

tuotantovolyymistä, kun taas toimintolaskennassa resurssien kulutus voi riippua muistakin 

tekijöistä. Tällaisten volyymistä riippumattomien toimintojen kustannusten kohdistaminen 

edellyttää sellaisten ajureiden käyttämistä, jotka ovat myös volyymistä riippumattomia. 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 142) Koska toimintolaskennassa käytetään useampia 

kohdistustekijöitä, on todennäköisempää, että malli vastaa paremmin 

aiheuttamisperiaatetta. Toimintoajureita on kolmenlaisia: määrä- ja aikaperusteisia sekä 

todelliseen kustannuskäyttöön perustuvia ajureita. Lisäksi toimintoajureina voidaan käyttää 

erilaisia indeksejä, jotka huomioivat esimerkiksi toimintoihin käytetyn ajan lisäksi 

toimintojen suhteellisen vaikeusasteen. (Kaplan & Cooper 1998, 95-98) Toimintoajureiden 

määrä riippuu siitä, kuinka tarkkoja laskelmia halutaan tehdä ja kuinka monimutkaisia 

suoritteet ovat. Liiallinen kustannusajureiden määrä johtaa monimutkaiseen järjestelmään, 

jota on vaikea ymmärtää. Kun pohditaan ajurin soveltuvuutta laskentaan, tulee huomioida 

kolme seikkaa: kuinka taloudellisesti ajuriin liittyvät tiedot on saatavissa, kuinka hyvin ajuri 

korreloi todellisen kulutuksen kanssa ja mitä vaikutusta ajurilla on käyttäytymiseen. 

Monissa tapauksissa resurssiajureita ei ole tarpeen määritellä erikseen, sillä resurssit 

pystytään usein kohdistamaan toiminnoille suoraan. (Cooper 1990a, 78-80)

2.2 Toimintolaskennan ulottuvuudet

Toimintolaskennalla on kaksi erillistä ulottuvuutta. Ensimmäinen on kustannusten 

kohdistamisulottuvuus, joka vastaa edellä esitettyä resurssien kohdistamista toimintojen 

kautta laskentakohteille. Tämä ulottuvuus vastaa toimintolaskennan alkuperäistä tavoitetta 

ja se edustaa varsinaista kustannuslaskentaa. Ulottuvuus liittyy erityisesti siihen, että 

tuotteita ja markkinoita koskevat strategiset pohdiskelut voisivat perustua mahdollisimman
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asianmukaisiin kustannustietoihin (Vehmanen 1994, 332). Toinen ulottuvuus on 

kustannusten prosessiulottuvuus, joka korostaa kustannusten hallintaa. Tämä ulottuvuus 

tuo esille yrityksen tarpeen saada informaatiota siitä, miksi ja miten toimintoja tehdään 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 130), jolloin prosessiulottuvuus liittyy oleellisena osana 

yrityksen operatiiviseen johtamiseen (Vehmanen 1994, 332). Tämä ulottuvuus perustuu 

toimintolaskelmasta saatavan tiedon hyödyntämiseen myös muuten kuin tuotekohtaisen 

tiedon tuottamisessa. Seuraavan sivun kuviossa on esitetty toimintolaskennan 

ulottuvuudet.

Kustannusten prosessiulottuvuutta voidaan nimittää toiminto)ohtamiseksi (activity-based 

management). Sen avulla pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen käyttämällä hyväksi 

toimintoanalyysiä, kustannusajureita ja suorituksen mittareita. Toimintolaskennan tulokset 

ovat usein se lähtökohta, johon toimenpiteet perustuvat. (Lumijärvi 1993b, 37) 

Toiminto)ohtamisessa suorituksen mittaus on keskeisessä asemassa, koska edistymistä 

tulee voida seurata. Monesti laskennassa käytetyt kustannus- ja toimintoajurit soveltuvat 

hyvin suorituksen mittareiksi, koska niiden avulla nähdään toiminnan kehittyminen. 

Esimerkiksi tehdastuotteen tekemiseen käytetyn keskimääräisen ajan lyheneminen kertoo 

toiminnan tehostumisesta, joka voi puolestaan olla seurausta viallisten tuotteiden 

karsimisesta. Yhä uudet parannukset prosessin eri osien suoritustasoissa johtavat jatkuvasti 

paraneviin mahdollisuuksiin alentaa kustannuksia (Vehmanen 1994, 334).

Toimintolaskennan tuottamaa tietoa toimintojen kustannuksista, kustannusajureiden 

määrästä ja hinnasta voidaan hyödyntää tuloksellisuuden mittareina. Näissä mittareissa 

yhdistyvät tehokkuuden, volyymin, vaikutettavuuden, taloudellisuuden ja laadun dimensiot, 

jotka muodostavat yhdessä tuloksellisuuden kokonaisuuden (Innés & Mitchell 1995, 147).
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Kuvio 2: Toimintolaskennan ulottuvuudet 

(Vehmanen & Koskinen 1997, 130)

Toiminto] ohtamisen tavoitteena on lisätä asiakkaiden saamaa nettohyötyä sekä lisätä 

nettohyödyn tuottamisesta ansaittuja voittoja. Nämä tavoitteet pohjautuvat ajatukselle, 

jonka mukaan asiakkaiden tarpeet täyttämällä yrityksen on mahdollista menestyä ja 

tehostamalla omaa toimintaa voidaan karsia kustannuksia sekä saadaan aikaan voittoja. 

Toiminto] ohtamisessa kustannuksia pyritään alentamaan pysyvästi, joka vaatii 

toteutuakseen työn uudelleenorganisointia. Kustannusten alentaminen tapahtuu 

käytännössä siten, että ensin muutetaan toimintoja ja vasta tämän jälkeen suunnataan 

vapautuneet resurssit uudelleen. Tässä on selvä ero perinteisten laskentajärjestelmien 

pohjalta toteutettavalle kehittämiselle, jonka tavoitteena on karsia kustannuksia lyhyellä 

tähtäimellä kiinnittämättä huomiota pidemmällä ajanjaksolla mahdollisesti syntyviin 

ongelmiin. (Turney 1994, 138, 154)
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Toimintojohtamisessa käytetään useita erilaisia analyysimenetelmiä, jotka hyödyntävät 

toimintolaskennan tuottamaa tietoa. Tällaisia menetelmiä ovat strateginen analyysi, 

arvoanalyysi, kustannusanalyysi, toimintoperusteinen budjetointi, elinkaarilaskenta sekä 

tavoitekustannuslaskenta. Nämä analyysit tuottavat suurelta osin ei-taloudellista tietoa 

toiminnoissa tehdystä työstä, (mt. 109-157) ja näitä tietoja voidaan hyödyntää toimintojen 

suorituksen tulkitsemisessa ja kehittämisessä. Esimerkiksi kustannusanalyysin avulla 

voidaan löytää ne toiminnan tehottomuudet, joihin tarttumalla saadaan kustannuksia 

karsittua kaikkein eniten. Toimintojohtamista voidaan soveltaa myös laadun parantamiseen 

tähtäävissä ohjelmissa, joiden tavoitteena on alentaa kustannuksia parantuneen laadun 

myötä.

2.3 Toimintolaskennan soveltuvuuden arviointia

Perinteisistä laskelmista katetuottolaskenta perustuu kustannusten jakamiseen kiinteisiin ja 

muuttuviin. Kun tuotoista vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan katetuotto. Kun 

katetuotosta vähennetään edelleen kiinteät kustannukset, saadaan selville tulos. (Riistämä 

& Jyrkkiö 1995, 208) Katetuottolaskentaa voidaan käyttää erilaisiin laskentatilanteisiin 

päätöksenteon tukena kuten kannattavuuden suunnitteluun ja tarkkailuun (Melamies & 

Paakkunainen 1997, 35). Tällaisesta soveltamisesta käytetään nimitystä katetuottoajattelu. 

Taustana on tällöin, että analysoitaessa jo toteutuneita tuottoja ja kustannuksia pyritään 

seuraamaan aiheuttamisperiaatetta siten, että vältetään kaikkia mahdollisia mielivaltaisia 

tuottojen ja kustannusten jaksotuksia ja kohdentamisia. (Riistämä & Jyrkkiö 1995, 223) 

Katetuottoajattelu soveltuu lyhyen aikavälin analysointiin, koska silloin toiminnan 

kannattavuudelle riittää se, että muuttuvat kustannukset katetaan, eikä tällä ajanjaksolla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa kiinteisiin kustannuksiin. Toisaalta kiinteiden kustannusten 

voidaan ajatella olevan uponneita kustannuksia, joihin ei enää voida vaikuttaa ja jolloin ne 

on perusteltua jättää huomioimatta tehtäessä tulevaisuutta koskevia päätöksiä (Brimson 

1992, 164). Katetuottoajattelu yksinkertaistaa yrityksen toimintaa siten, että yrityksen 

tulokseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa viiteen ryhmään. Ne ovat toiminta-aste, 

myyntihinnat, myyntilajitelma, muuttuvat kustannukset sekä kiinteät kustannukset.
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Katetuottoajattelussa esitetään lisäksi joitakin yksinkertaistavia oletuksia näiden eri 

tekijöiden luonteista.

Minimikalkyyli perustuu katetuottoajatteluun, jossa suoritteille kohdistetaan vain niiden 

muuttuvat kustannukset, joita voidaan pitää niiden erilliskustannuksina. Vastaavasti 

toimintolaskentaan perustuvaa suoritekalkyyliä voidaan pitää joissakin tapauksissa 

normaalikalkyylin mukaisena. Normaalikalkyylissä huomioidaan muuttuvien kustannusten 

lisäksi se osuus kiinteistä kustannuksista, joka vastaa normaalisuoritemäärää. (Riistämä & 

Jyrkkiö 1995, 156-159) Tällöin resurssien kulutusta kuvaa toiminta-aste, joka määritellään 

käytännön kapasiteetin mukaiseksi. Näin ollen suoritteelle jää kohdistamatta se osa 

kiinteistä kustannuksista, joka johtuu toimimisesta muutoin kuin käytännön kapasiteetilla. 

(Malmi 1994, 50) Keskimääräiskalkyylissä kaikki kustannukset kohdistetaan kauden 

suoritteille. Tässä kalkyylissä ei oteta huomioon sitä, että todellinen toiminta-aste voi 

vaihdella kausittain. Toimintolaskennan tapauksessa, jossa kaikki kustannukset halutaan 

kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, on syytä käyttää laskelmissa 

normaalisuoritemäärää, jotta kohdistamattomat kiinteät kustannukset voidaan määritellä 

ylikapasiteetin kustannukseksi. Jos kapasiteettia ja toiminta-astetta ei määritetä, voi 

tuloksena olla se, että toiminta-asteen laskiessa toiminnon suorittamisen hinta nousee 

(Lumijärvi 1993a, 14). Päätös siitä, mikä kalkyylityyppi on käyttökelpoisin, riippuu 

laskentatilanteesta ja laskelmien tarkoituksesta.

Katetuottoanalyysin käyttämiseen päätöksenteon tukena liittyy joitakin riskejä. 

Seurauksena voi olla, että yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kannattavat tuotteet 

subventoivat kannattamattomien tuotteiden kiinteitä kustannuksia. Tällöin ei osata karsia 

lyhyellä aikavälillä mahdollisesti kannattavia tuotteita, jotka eivät kuitenkaan pidemmällä 

ajanjaksolla pysty kattamaan kaikkia niille kohdistettavia kustannuksia. Tämä vaikeuttaa 

kilpailussa pärjäämistä sekä vääristää markkinoille välittyvää kuvaa tuotteesta. (Brimson 

1992, 167)

Toimintolaskentaan liittyvän näkemyksen mukaan kustannusten erottaminen muuttuviksi ja 

kiinteiksi on käytännössä vaikea toteuttaa, eikä tätä erottelua sovelletakaan 

toimintolaskennassa. Toimintolaskenta on erittäin käyttökelpoinen tilanteissa, joissa
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toiminnan kustannukset ovat suurimmaksi osaksi välillisiä ja erillisiä laskentakohteita on 

suuri määrä (Kaplan & Cooper 1998, 100). Tämän vuoksi toimintolaskenta soveltuu 

käytettäväksi niin tuotanto- kuin palveluyrityksissäkin. Tuotantoyrityksissä kustannukset 

ovat muuttuneet yhä enemmän välillisiksi teknologian kehittymisen myötä, kun taas 

palveluyrityksissä kustannukset ovat aina olleet välillisiä ja suurimmaksi osaksi kiinteitä 

toiminnan luonteen vuoksi (mt. 231). Laskelmia tehtäessä on huomioitava ne erot, jotka 

ovat palveluyrityksen ja perinteisen valmistusyrityksen tuotannontekijöissä, jotta 

laskelmista saadaan totuudenmukaisia. Myös ulkoinen paine yrityksiä kohtaan kuten 

kiristynyt kilpailutilanne saavat toimintolaskennan näyttämään soveliaalta vaihtoehdolla, 

jonka avulla voidaan tuottaa täsmällisempää tietoa erilaisten päätösten tueksi.

Toimintolaskennalla saadaan selville toimintojen ja laskentakohteiden kustannukset sekä 

kustannusten aiheuttajat. Näin ollen tuloksia voidaan hyödyntää sekä tuotantopoliittisissa 

päätöksissä kuten ostaa vai valmistaa -päätöksissä ja suoritevalinnassa, että hinta- ja 

markkinointipoliittisissa päätöksissä koskien muun muassa hinnan asettamista ja 

porrastamista. Esimerkiksi Selin (1996) on käsitellyt tutkielmassaan toimintolaskennan 

tuottaman tiedon hyödyntämistä ostaa vai valmistaa -päätöksissä, ja Colbert ja Spicer 

(1998) ovat perehtyneet tutkimuksissaan toimintolaskennan hyödyntämiseen 

siirtohinnoittelussa. Toimintolaskentaa voidaan siis käyttää apuna monenlaisissa 

päätöksentekotilanteissa, jotka pohjautuvat tarkan kustannustiedon hyödyntämiseen. 

Vaikka kustannuslaskennan pääpaino on aikaansaatujen suoritteiden kustannusten 

selvittämisessä, voidaan saatuja tuloksia hyödyntää suunnittelussakin (Riistämä & Jyrkkiö 

1995, 53). Esimerkiksi budjetit ja standardit voidaan laatia toimintolaskennan tuloksien 

pohjalta. Lisäksi toimintolaskennan tuottamia mittareita voidaan käyttää apuna monissa 

kokonaisvaltaisissa johtamispolitiikoissa kuten toiminnan jatkuvassa parantamisessa, 

kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa ja JIT-tuotantopolitiikassa (Innés & Mitchell 1995, 

147).
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2.4 Toimintolaskennan kritiikki ja toteuttaminen

Toimintolaskenta on ollut monien tutkimuksien kohteena. Tutkimuksia on tehty 

toimintolaskennan levinneisyydestä, siihen liittyvistä ongelmista ja syistä sille, miksi 

toimintolaskentaa toteutetaan. Lisäksi joissakin tutkimuksissa on perehdytty 

toimintolaskennan teoreettiseen pätevyyteen. (Malmi 1997, 7-11) Suomessa aihetta ovat 

käsitelleet muun muassa Malmi (1997), Laitinen (1995) sekä Lukka ja Granlund (1994). 

Muualla toimintolaskentaan liittyviä tutkimuksia ovat tehneet esimerkiksi Shields ja 

McEwen (1996), Roberts ja Silvester (1996), Innés ja Mitchell (1995), Swenson (1995), 

Argyris ja Kaplan, sekä Cooper ym. (1992).

Jotta toimintolaskennan teoria olisi pätevä, tulee sen suoriutua sisäisen yhdenmukaisuuden 

ja ulkoisen validiteetin testeistä. Sisäisen yhdenmukaisuuden testin mukaisesti 

toimintolaskennan teorian tulee olla selitetty niin loogisesti ja selvästi, että teoriaa voidaan 

soveltaa yksittäistapauksissa käytäntöön. Tästä testistä toimintolaskenta selviää nykyisin 

hyvin, koska aiheesta on kirjoiteltu paljon alan kirjallisuudessa ja se on sisällytetty joihinkin 

alan tutkintovaatimuksiin. Lisäksi toimintolaskennan toteuttaminen käytännössä on 

lisääntynyt ja monet ovat kokeneet saaneensa siitä hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. 

Toimintolaskennan levinneisyyttä ja hyväksikäyttöä ovat tutkineet muun muassa Suomessa 

Laitinen (1995) ja Englannissa Innés ja Mitchell (1995). Ulkoisen validiteetin testiin 

kuuluu, että tehdään joko eksplisiittiset tai implisiittiset olettamukset teorian mukaisten 

päätöksien vaikutuksesta käytäntöön. Nämä päätöksien vaikutukset tulee sitten voida 

havaita kausaalisesti eli kun tehdään toiminnassa tietty päätös tai tietty toimi, seuraa siitä 

aina tietty tulos. Jos näin ei ole, voidaan tulosta lähteä analysoimaan päätökseen päin, jotta 

saadaan selville, oliko virhe päätöksentekijässä vai teoriassa. (Argyris & Kaplan 1994, 84- 

85)

Piper ja Walley (1990, 37) kyseenalaistavat toimintolaskennan perustan eli sen, että 

toiminnot aiheuttavat kustannuksia. Heidän mukaan monet muutkin tekijät aiheuttavat 

kustannuksia kuten tehtävät päätökset ja ajan kuluminen. Se milloin näitä erilaisia 

kustannuksien aiheuttajia sovelletaan käytäntöön, on aina tilannesidonnaista. Kun 

toimintojen luonnetta pohditaan tarkemmin, huomataan että toiminnot suoritetaan aina

16



vastauksena aikaisempiin tapahtumiin. Esimerkiksi päätös tuote-erän valmistamisesta voi 

olla reaktio asiakkaan tilaukseen ja tämä päätös puolestaan aiheuttaa koneiden asettamisen 

ja käynnistämisen (Turney 1994, 89). Näin ollen Piperin ja Walleyn kritiikki pitää 

paikkansa, mutta se ei murra toimintolaskennan pohjaa. Tämä johtuu siitä, että 

toimintolaskenta on yksi tapa yksinkertaistaa todellisuutta siten, että laskelmista saadaan 

ymmärrettäviä ja helposti toteutettavia. Muita kustannusten aiheuttajia kuin toimintoja 

voidaan myös soveltaa erilaisissa laskelmissa, mutta silloin laskennasta tulee huomattavasti 

monimutkaisempaa. Esimerkiksi päätösten lukumäärä on käytännössä niin valtava, ettei ole 

mahdollista laskea jokaisen vaihtoehdon kustannuksia taloudellisesti. Toimintolaskenta 

kiinnittää huomion siihen, että toimintojenkin taustalla oleva kausaalisuus aiheutuu sarjasta 

erilaisia tapahtumia, joihin yritys voi omalla tavallaan yrittää puuttua, mutta se ei määrittele 

yhtä ainoaa syytä toimintojen taustalle. Näin ollen toimintolaskenta on väline 

huomionkiinnittämiseen eikä päätöksenteon väline (Cooper 1990b, 59). Syy siihen, että 

toiminnot on otettu laskennan perustaksi, johtuu siitä, että toiminnot voidaan määritellä 

yrityksen pysyvimmäksi kohteeksi. Vaikka organisaation rakenne, resurssit ja 

lopputuotteet muuttuisivat, yrityksessä tehdään aina joitakin toimintoja niin kauan kuin 

toiminta jatkuu.

Toimintolaskennasta saadaan parhaat tulokset Cooperin ym. (1992, 57) tutkimuksen 

mukaan silloin, kun jo hyvin varhaisessa vaiheessa ABC:n toteutusta projektilla on selvä 

tavoite. Tavoite liittyy sellaisten henkilöiden päätöksentekoon, jotka tekevät nyt uuden 

tiedon valossa erilaisen päätöksen kuin olisivat tehneet ilman toimintolaskennan antamaa 

tietoa. Lisäksi toimintolaskentaprojektin onnistumiselle on eduksi, että sen toteutukselle on 

olemassa sponsori, joka tukee muutoksia ja jolla on valtaa niiden toteuttamiseen. 

Tällaisessa asemassa on yrityksen ylin johto. Muita tekijöitä, joilla on edellisten lisäksi 

vaikutusta toimintolaskennan toteutuksen onnistumiseen, ovat Shieldsin ja McEwenin 

(1996, 17-21) mukaan ABC:n yhteys kilpailustrategiaan, tuloksellisuuden arviointiin ja 

palkitsemiseen, koulutuksen riittävyys, myös muiden kuin laskentatoimesta vastaavien 

ihmisten ottaminen mukaan projektiin sekä riittävät resurssit. Näitä erilaisia tekijöitä, joilla 

on määriteltävissä jonkinlainen yhteys ABC:n onnistumiseen, voidaan löytää aina vain lisää 

uusien tutkimusten myötä (Malmi 1997, 64).
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Laskentajärjestelmän muutosta edesauttavat Markuksen ja Pfefferin (1983, 209) mukaan 

kolme erilaista tekijää. Ensinnäkin laskentaan liittyvän vallan tulee jakautua samalla tavalla 

kuin muukin valta yrityksessä. Laskentatoimen liittyminen valtaan johtuu siitä, että sen 

avulla kerätään ja muokataan tietoa, johon voidaan vaikuttaa ja jonka pohjalta päätöksiä 

tehdään. Toiseksi laskentatoimen kielen tulee vastata muun organisaation paradigmaa ja 

kulttuuria, ja kolmanneksi laskentaan liittyvän tavoitteen ja sen saavuttamiseen tähtäävän 

teknologian tulee vastata yrityksessä jo olevia tavoitteita ja teknologioita. Kun uuden 

laskentajärjestelmän ja vanhan yrityksen sisäisen rakenteen välillä ei ole ainakaan suuria 

eroja, saadaan laskentajärjestelmän muutos toteutettua yrityksessä helpommin kuin siinä 

tapauksessa, että erot ovat huomattavia. Tämä johtuu siitä, että yrityksessä olevat ihmiset 

ymmärtävät uuden laskentajärjestelmän selvästi vanhan ja totutun ajatusmallin kautta. 

Nämä periaatteet sopivat myös toimintolaskennan toteuttamiseen yrityksissä.

Brimsonin (1998, 6) mukaan toimintolaskennasta ei voi koskaan kehittyä ensisijaista 

laskentajärjestelmää moninkaan yrityksiin, koska АВС-järjestelmä on hänen mukaansa 

monimutkainen. Tämä johtuu siitä, että mitä yksityiskohtaisemmaksi ABC-järjestelmä 

tehdään, sitä hyödyllisemmäksi se tulee operatiivisen toiminnan ohjaamiselle, mutta sitä 

vaikeammaksi järjestelmän ylläpitäminen tulee. Toimintolaskennan monimutkaisuutta 

pyritään käytännössä vähentämään yhdistämällä toimintoja ja kustannusajureita, mutta 

tällöin osajärjestelmän tiedoista katoaa. Ongelma voi joissakin tapauksissa olla merkittävä 

kuten monituoteyrityksessä, jossa tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja erilaisia 

toimintoja on suuri määrä, jolloin toimintojen yhdistäminen ja yhden kattavan 

kustannusajurin määrittäminen voi osoittautua hankalaksi. Sen sijaan monissa muissa 

tapauksissa kuten laskettaessa perustaa hinnoittelulle on hyvät perusteet järjestelmän 

yksinkertaistamiselle, jolloin järjestelmä saadaan tuottamaan toimintaan liittyvää relevanttia 

tietoa ilman kaikkein pienimpiä yksityiskohtia, joilla ei tehtävien päätösten kannalta ole 

mitään vaikutusta.

Eräs syy toimintolaskennan toteutuksen epäonnistumiselle on siinä, että monet yritykset 

korostavat toteutuksessa liikaa toimintolaskennan arkkitehtuuria ja ohjelmiston 

suunnittelua sen sijaan, että suuntaisivat huomiota käyttäytymiseen ja organisaatioon 

liittyviin kysymyksiin (Shields & McEwen 1996, 15). Organisaation sisällä on monia
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puolustusmekanismeja kuten vallan jakautuminen suojaamassa muutoksilta, jolloin 

yrityksen rakenteesta tulee este toimintolaskennan menestyksekkäälle toteutukselle. 

Organisaation jäsenille on kehittynyt ajan myötä tapa toimia, jota he noudattavat myös 

uusissa tilanteissa, jolloin yrityksen toiminnan kehittyminen estyy (Roberts & Silvester 

1996, 32). Yritykset, joiden toiminnot ovat yli funktionaalisten rajojen meneviä, mutta 

joiden organisaatio noudattaa perinteistä funktionaalista muotoa, hyötyisivät suuresti 

toimintolaskennasta, mutta niiden organisaation rakenne vaikeuttaa sen toteuttamista. 

Laskennan muutoksen vastustamisen syyksi on mainittu edellä esitetyn organisaation 

kulttuurin lisäksi taloudellinen rationaalisuus ja poliittiset motiivit (Malmi 1997, 84). Usein 

laskennan muutoksen vastustaminen on peräisin yrityksen sisäisistä rakenteista, jolloin itse 

laskennan toteuttamiseen liittyvät seikat kuten taktiikka eivät aiheuta vastarintaa (Markus 

& Pfeffer 1983, 216). Toisaalta ongelmia toteutukselle on havaittu aiheutuvan kasvaneen 

työmäärän ja muiden resurssien riittävyyden sekä tarvittavien tietojen saatavuuden myötä 

(Lukka & Granlund 1994, 174). Kun toimintolaskenta saadaan lopulta toteutettua 

yrityksessä kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, konkretisoituvat laskennan tuomat edut. 

Swensonin (1995, 176) tutkimuksessa mukana olleet yritykset hyötyivät kaikki jollain 

tavalla uudesta laskennastaan.

Kun toimintolaskentaa käytetään strategisen päätöksenteon tukena, ei ABC:n 

onnistuminen riipu analyysin tuloksista eikä toimista, joihin ryhdytään tuloksien pohjalta, 

vaan sen kyvystä tehdä oikea diagnoosi tilanteesta. Vähentämällä epävarmuutta sekä 

tuottamalla tilanteeseen sopivaa tietoa toimintolaskennalla voi olla arvoa ilman, että sen 

pohjalta muutetaan toimintaa tai päätöstä. (Malmi 1997, 84) Koska laskentaa käytetään 

erilaisiin tarkoituksiin ja tilanteisiin, myös laskentajäijestelmän onnistumista tulisi arvioida 

tältä pohjalta (mt. 65).
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2.5 Kiinteistökustannukset yrityksen resurssina

Kiinteistökustannuksista ei ole olemassa mitään erillistä teoriaa, vaan ne edustavat yhtä 

kustannuslajia eli resurssia yritysten kirjanpidossa. Monesti kiinteistökustannuksia 

käsitellään yhtenä ryhmänä, vaikka kustannukset on jaettavissa useisiin luokkiin. Tämä 

kiinteistökustannusten luokkien mukainen käsittely tulee ajankohtaiseksi silloin, kun 

yrityksessä halutaan tehdä kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Kiinteistönpitoon liittyy monia 

eri käsitteitä ja niihin sidoksissa olevia kustannuksia, joiden rajat ovat käytännössä melko 

häilyviä ja monesti samoja käsitteitä käytetään eri merkityksissä.

Kiinteistöihin liittyviä käsitteitä

Kiinteistönpito, jota sanotaan myös ylläpidoksi, tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä 

hallinnollisia, taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat 

kiinteistön mahdollisimman hyvän toiminnan. Ylläpidoksi voidaan määritellä esimerkiksi 

isännöitsijän, kiinteistönhoitajan ja siivoojan tekemä työ. Lisäksi ylläpitoon kuuluvat kaikki 

ne maksut, jotka lankeavat maksettaviksi sen tähden, että kiinteistö on olemassa kuten 

tontinvuokrat ja vakuutusmaksut. Tavoitteellisen ylläpitotoiminnan päämääränä on 

ylläpidon laadun optimointi, jolloin ylläpitokustannusten minimoinnin sijasta pyritään 

varmistamaan kiinteistöön sijoitetun pääoman säilyminen. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan 

puolestaan vuosittaisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan kiinteistön toiminnan 

häiriöttömyys. Kiinteistön hoitokulut muodostuvat ylläpidon tehtävien vuosittaisesta 

jakamisesta erillisiksi hoitotehtäviksi. Näin ollen hoitokuluihin sisältyy esimerkiksi siivous, 

lämmitys, vesi ja sähkö. (Hekkanen 1998, 9-12)

Kiinteistöjen kunnossapidolla tarkoitetaan sellaisia korjaustöitä, joiden avulla pyritään 

säilyttämään kiinteistöjen alkuperäinen taso. Tällaiset korjaustyöt toistuvat kiinteistöissä 

ns. kunnossapitojaksojen osoittamin välein ja ne ovat riippuvaisia kiinteistön iästä. (mt. 9) 

Jatkuva kunnossapito, jonka tavoitteena on seurata kiinteistöjen kuntoa koko ajan, 

edellyttää toimiakseen läheistä yhteistyötä kiinteistönhoidon ja kunnossapidon välillä, 

koska eri henkilöt ovat vastuussa näistä tehtävistä (Murtomaa 1997, 129). Kiinteistöissä 

tehdään lisäksi välillä myös perusparannuksia, jotka ovat sellaisia korjaus- tai 

muutostoimenpiteitä, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen alkuperäisiä ominaisuuksia
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(Hekkanen 1998, 10). Korjausrakentamisessa käytetään taloudellisuuden mittareina 

korjausastetta ja hyväksikäyttöastetta siitä riippuen, tarkastellaanko korjaamista 

rakennukseen sijoitettavan toiminnan vai vanhan rakennuksen näkökulmasta (Haahtela & 

Kiiras 1997, 24). Kaikkia kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä kustannuksia ajan kuluessa 

voidaan tarkastella seuraavan kuvion avulla.

Kuvio 3 : Kiinteistön ylläpitokustannukset syntymisajankohdan mukaan kuvattuna 

(Tuppurainen & Päkkilä 1988, 30)

Kuten kuviosta havaitaan, suurimmat kiinteistöjen pitokustannukset aiheutuvat kiinteistöön 

investoidun pääoman kustannuksista. Investoinnit tehdään kiinteistön hankinnan ja 

peruskorjauksien yhteydessä. Kiinteistöjen hoitokulut säilyvät melko saman suuruisina 

vuodesta toiseen, mutta niiden suhteellinen määrä kiinteistöjen ylläpitämisessä on suuri. 

Kunnossapidon kustannukset kasvavat ajan kuluessa, mutta niiden merkitys kiinteistön 

elinkaaren kokonaiskustannuksista on varsin pieni. (Hekkanen 1995, 11)

Kiinteistöjen ylläpitäminen perustuu pitkän aikavälin suunnitelmille. 

Kunnossapitosuunnitelma tehdään kuntoarvion ja mahdollisen kuntotutkimuksen
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perusteella. Kuntoarviossa esitetään kuntoarviohan näkemys eri rakennusosien kunnostaja 

ehdotukset tarvittavista korjaus- ja kunnossapitotoimista. Kuntoarvion tuloksia voidaan 

täsmentää kuntotutkimuksen avulla, joka pyrkii selvittämään tutkimushetkellä olemassa 

olevat vauriot, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset sekä arviot vaurioiden etenemisestä 

tulevaisuudessa. Kunnossapitosuunnitelmassa esitetään korjaustoimenpiteiden aikataulut ja 

niiden arvioidut kustannukset, joita tarkennetaan aika ajoin tehtävien 

kiinteistötarkastuksien perusteella. (Murtomaa 1997, 130-131) Kunnossapitosuunnitelman 

laatimisessa on otettava huomioon korjaustoimenpiteiden keskinäiset riippuvuudet, koska 

korjaustoimet yhdessä rakennusosassa voivat edellyttää toimenpiteitä muissakin 

rakennusosissa (Haahtela & Kiiras 1997, 40).

Kiinteistönpidossa yleensä muut syyt kuin rakennuksen tekninen kunto ovat korjaustarpeen 

takana (Murtomaa 1997, 132). Rakennus vanhenee teknisesti, kun rakennus tai sen osa ei 

kulumisen tai muun syyn vuoksi ole enää käyttökelpoinen. Tällöin rakennuksen 

korjaamiseksi tarvitaan perusparannusta. Rakennusta voidaan pitää taloudellisesti 

vanhentuneena silloin, kun siitä saatavat tuotot eivät enää kata sen aiheuttamia korjaus- ja 

ylläpitokustannuksia. Toiminnallisesti vanhentunut rakennus ei enää täytä siinä harjoitetun 

toiminnan tai aiotun toiminnan vaatimuksia. Esimerkiksi koulujen opetusohjelmat 

muuttuvat ja monipuolistuvat, jolloin opetustiloja joudutaan uusimaan tilanteeseen 

sopiviksi. (Haahtela & Kiiras 1997, 39-40) Rakennuksen vanhenemisprosessia kuvaa 

rakennuksen tekninen poisto. Jotta rakennus pysyisi alkuperäistä tasoa vastaavassa 

kunnossa, tulisi rakennuksen kunnossapito kustannusten vastata suunnilleen teknisen 

poiston suuruutta. (Hekkanen 1995, 9)

Kiinteistön arvoa määriteltäessä kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöstä 

saatavaan tuottoon, sen sijaintiin, tilojen muunneltavuuteen ja rakennuksen 

käyttötarkoituksen muutosmahdollisuuksiin (Vainiotalo 1999, 13). Samaa kiinteistöä 

voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Kiinteistön omistaja odottaa saavansa 

sijoittamalleen pääomalle tuottoa. Kiinteistö voidaan omistaa oman ydintoiminnan tueksi 

tai jonkun toisen toimintaa varten. Kiinteistön käyttäjän näkökulmasta kiinteistöt toimivat 

sen ydintoimintaa tukevana tukitoimena, jonka aiheuttamat kustannukset katetaan 

ydintoiminnasta saatavilla tuotoilla. Sen sijaan kiinteistön ylläpitäjä tarkastelee kiinteistöä
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sen rakenteiden ja laitejärjestelmien kautta. Kiinteistön ylläpitäjän tehtävänä on ylläpitää 

kiinteistön käytettävyyttä ja arvoa omistajan laatimien strategioiden mukaisesti ja tuottaa 

kiinteistön käyttäjälle tämän haluamat tiloihin liittyvät palvelut. (Tourè 1999, 59-62) Eri 

näkökulmat kiinteistöihin tulisi pystyä tasapainottamaan, jotta kiinteistöjen arvo säilyisi 

mahdollisimman pitkään.

Kiinteistökustannusten analysointi toimintolaskelman avulla

Kiinteistökustannukset luokitellaan yleiskustannuksiksi, jotka johtuvat yleisesti 

yritystoiminnan harjoittamisesta. Yleiskustannukset on perinteisesti kohdistettu yrityksen 

tuotteille liian yksioikoisesti välittömien kustannusten suhteessa. Toimintolaskennassa 

selvitetään toimintojen kustannukset, jota voidaan hyödyntää myös laskettaessa 

kiinteistökustannuksia. Kiinteistöihin liittyen tehdään monenlaisia toimintoja, joiden 

kustannukset muodostuvat eri tavoin ja toteutuvat eri aikoina. Perinteisesti kustannukset 

luokitellaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, joista muuttuvia kustannuksia 

analysoidaan tarkemmin. Koska lähes kaikki yrityksen kustannukset ovat kuitenkin 

muuttuvia jonkin kriteerin suhteen, tulisi huomiota kiinnittää myös kiinteisiin 

kustannuksiin. Esimerkiksi tilavuokrat, jotka perinteisesti määritellään kiinteiksi 

kustannuksiksi, ovat ajan suhteen muuttuvia kustannuksia. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 

144) Toimintolaskennan avulla voidaan analysoida kaikkia kiinteistöihin liittyviä 

kustannuksia osana eri toimintojen kustannuksia. Jotta yrityksen toimintaa voitaisiin ohjata 

kokonaisvaltaisesti, tulisi huomiota kiinnittää myös näihin yleiskustannuksiksi luokiteltaviin 

kustannuksiin, jotta ne voitaisiin ottaa täysimääräisesti huomioon päätöksiä tehtäessä.

Otetaan esimerkiksi tuotantotoimintaa harjoittava yritys, joka joutuu hankkimaan 

toiminnalleen tilat. Ensinnäkin sen kiinteistökustannuksiin vaikuttaa se, omistaako se itse 

tilansa vai toimiiko se vuokralla. Useimmat yritykset on perustettu liiketoimintaa eikä 

omistusta varten, minkä vuoksi vapaat pääomat olisi pyrittävä sijoittamaan tuottavaan 

toimintaan (Hölsö 1982, 11). Toiseksi yrityksen kiinteistökustannukset ovat riippuvia siitä, 

miten se järjestää tilojensa ylläpidon. Se voi palkata oman henkilökunnan hoitamaan tiloja 

tai se voi ulkoistaa kiinteistönpidon kokonaan tai osittain. Näillä eri ratkaisuilla on erilainen 

vaikutus yrityksen kokonaiskustannuksiin, jotka on katettava lopputuotteiden myynnistä 

saatavilla tuloilla. Kun kiinteistötoiminnan kustannuksia tarkastellaan laajasti ottaen
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huomioon esimerkiksi niiden vaikutuksen yrityksen hinnoittelupäätöksiin, ymmärretään 

niiden merkitys koko yritystoiminnassa. Koska kiinteistökustannukset liittyvät melkein 

kaikkeen yritystoimintaan, niiden tarkemmalla analysoinnilla ja syvällisemmällä 

ymmärtämisellä olisi mahdollista saada aikaan joitakin kustannussäästöjä, joita voitaisiin 

hyödyntää kilpailussa. Kiinteistöihin liittyvien päätöksien vaikutukset tulisi viedä 

laskelmissa yksittäisille tuotteille asti, jotta kiinteistöjen merkitys ymmärrettäisiin osana 

täyskatteellista tuotelaskentaa.

3. LAATU JA LAATUKUSTANNUKSET

3.1 Yleistä laadusta

Toiminnan laatu riippuu olennaisesti niistä ihmisistä, joiden toiminnasta on kyse. Koska 

laatu syntyy ihmisten tekemisestä, liittyy tuotteiden ja toiminnan laatu ennen kaikkea 

yrityksen johtamiseen. (Uusi-Rauva 1987, 13) Laadun parantaminen vaatii näin ollen 

toimintatapojen tunnistamista, jotta voidaan löytää yrityksessä piilevät laatuvirheet. Laadun 

arviointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Se mitä tapaa sovelletaan, riippuu aina 

tilanteesta ja toimintaympäristöstä. Laadun arvioinnissa voidaan soveltaa muun muassa 

itse- ja vertaisarviointia, validointia, auditointia sekä laadun valvontaa ja varmistusta. 

Lisäksi laatutietoisuutta voidaan tuoda yritykseen esimerkiksi noudattamalla kansallisella 

tasolla laadittuja laatustrategioita ja -suosituksia, kilpailemalla erilaisista laatupalkinnoista 

ja tekemällä esikuvavertailua. Laatuajattelu tulisi saada istutetuksi koko yritykseen, jolloin 

laatu olisi jokaisen yrityksessä työskentelevän ihmisen vastuulla ja kaikissa toimissa 

tähdättäisiin laatutason nostamiseen.

Laatua voidaan tarkastella erikseen asiakkaan ja yrityksen näkökulmasta. Kun laatua 

tarkastellaan asiakkaan kannalta, laadun kehittäminen nähdään työkaluksi, jonka avulla 

täytetään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Asiakkaan kokemaa laatua voidaan tarkastella 

muun muassa asiakassuhteiden ja -tyytyväisyyden kannalta sekä kilpailijoihin pohjautuvalla 

tarkastelulla. Kun laadun tarkastelu lähtee yrityksen näkökulmasta, asettaa organisaatio
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itse toiminnalleen tietyt laatunormit, jotta se pystyy täyttämään asiakkaiden odotetut 

laatuvaatimukset. Lisäksi yritys pyrkii jatkuvaan organisaation kehittämiseen, jotta toiminta 

vastaisi paremmin sisäisiä ja ulkoisia laatuvaatimuksia. (Karlöf & Östblom 1993, 47-55)

Laadusta on olemasta monenlaisia käsityksiä ja nämä erilaiset käsitykset vaikuttavat myös 

siihen, minkälaisen sisällön laatukustannukset saavat. Viiden eri laatugurun käsitykset 

laadusta ja laatukustannuksista on esitetty seuraavassa, joiden pohjalta saadaan käsitys 

aiheeseen liittyvästä perusteoriasta.

3.2 Klassiset määritelmät laadulle ja laatukustannuksille

Armand V. Feigenbaum pitää laatua tapana johtaa yritystä, jolloin kaikkien organisaation 

jäsenien tulee ymmärtää laatu osana asiakassuuntautunutta prosessia. Johtajuus laadussa 

on merkittävä tekijä yrityksen menestymisessä markkinoilla. Hänen mukaan 

laatukustannukset tulee jaotella, mikäli niihin halutaan vaikuttaa ja näin ollen hän jaotteli 

laatukustannukset liittyen ennaltaehkäisyyn, valvontaan ja virheisiin. (Dale & Plunkett 

1990, 8) Ennaltaehkäisyn kustannukset (prevention costs) liittyvät niihin toimintoihin, 

joiden avulla yritetään välttää huonolaatuiset lopputuotteet yrityksessä. Esimerkkeinä 

tällaisista kustannuksista olkoon katusuunnitteluun, laatukoulutukseen ja työvoiman 

kehittämiseen liittyvät kustannukset. Valvontakustannukset (appraisal costs) muodostuvat 

niiden toimintojen kustannuksista, joiden tehtävänä on verrata lopputuotteen laatua sille 

asetettuihin vaatimuksiin. Tällaisia kustannuseriä ovat muun muassa lopputuotteiden 

tarkastus ja testaus sekä laatuauditointi. Sekä ennaltaehkäisyn että valvonnan kustannukset 

voidaan määritellä laatukontrolliin liittyviksi, kun taas virhekustannukset syntyvät 

seurauksena siitä, että lopputuote ei täytä laatukontrollista huolimatta sille asetettuja 

vaatimuksia. Virhekustannukset jaotellaan edelleen sisäisiin ja ulkoisiin virhekustannuksiin 

(internal & external failure costs). Sisäiset virhekustannukset syntyvät yrityksen sisällä 

ennen lopputuotteen luovuttamista asiakkaalle, joista esimerkkeinä ovat hylkäykset, 

korjaukset ja uusintatyöt. Ulkoiset virhekustannukset tulevat puolestaan esille vasta sen 

jälkeen, kun tuote on jo mennyt asiakkaalle. Tällaisia kustannuksia aiheuttavat muun
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muassa valitukset, palautukset ja takuut. Laatukustannusten kokonaismäärä muodostuu 

kaikkien laatukustannusten summana ja se kertoo sen kustannuseron, joka on yrityksen 

todellisen toiminnan ja mahdollisen virheettömän toiminnan välillä. (Campanella 1999, 5)

Laatukustannusten jaottelusta eri ryhmiin on ensinnäkin se hyöty, että kustannustiedon 

keräämiselle saadaan rationaalinen ja yhdenmukainen perusta. Lisäksi jaotteluun liittyy 

kolme muutakin hyötyä: jaottelu on yleisesti hyväksytty, se huomioi eri tavoin kiinnostavat 

kustannukset ja sen perusteella voidaan päättää jonkin kustannuserän liittyminen laatuun. 

(Dale & Plunkett 1990, 166) Pelkkä laatukustannusten jaottelu neljään eri ryhmään ei 

kuitenkaan riitä toiminnan ohjaamisessa. Huomiota täytyy myös kiinnittää niihin 

kustannusmääriin, joita kulutetaan eri ryhmissä ja siihen, kuinka tehokkaasti varoja 

käytetään. Tämä johtuu siitä, että erilaiset laatukustannukset ovat eri tavoin 

kustannustehokkaita. Mitä aikaisemmin laatuun liittyvä ongelma havaitaan, sitä vähemmän 

resursseja tarvitaan ongelman korjaamiseksi. Näin ollen ennaltaehkäisy on kaikkein 

kustannustehokkain tapa laadusta huolehtimiseen. Kuitenkin käytännössä esimerkiksi 

Gilmoren (1983) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että ennaltaehkäisyyn käytetään 

varoja kaikkein vähiten suurimman osan laatukustannuksista mennessä virheiden 

korjaamiseen. Syyksi tähän on esitetty, että ennaltaehkäisyn ohjelma on vaikeampi 

toteuttaa käytännössä kuin valvonta, koska se vaatii uudenlaista näkemystä toiminnasta, 

sen tulokset eivät ole helposti mitattavissa ja sen toteutuminen vie aikaa. (Gupta & 

Campbell 1995, 44) Virhekustannusten määrä riippuu pitkälti siitä, missä vaiheessa 

prosessia virhe havaitaan. Tätä on havainnollistettu seuraavassa kuviossa.
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Oikeudenkäynti kulut

Virheellinen tuote

Virhe-
kustannus

Markkinoille lähettäminen

Lopputarkastus

Kokoonpano

Komponentti

Ennaltaehkäisy

Kuvio 4: Virhekustannusten riippuminen niiden 

havaitsemisajankohdasta (Campanella 1999, 11)

Crosby

Philip Crosbyn (1986, 1) suuri oivallus oli se, että laatu on ilmaista ja laaduttomuus 

maksaa, eli se ettei asioita tehdä heti ensimmäisellä kerralla oikein. Hän määrittelee laadun 

todetuksi yhdenmukaisuudeksi sille asetettujen vaatimusten kanssa ja laadunmittarina 

toimivat laatukustannukset, jotka ovat poikkeamista aiheutuvia kuluja. Laadun
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parantaminen vaikuttaa yrityksen tulokseen kahta kautta: se vähentää laatukustannuksia ja 

lisää tuottoja (Tatikonda & Tatikonda 1996, 2). Näin ollen korkeampi laatu vaikuttaa aina 

kustannuksia vähentävästi ja voittoja lisäävästi, jolloin laadulle ei ole olemassa optimaalista 

tasoa (Dale & Plunkett 1990, 7). Crosby jakaa laatukustannukset kahteen ryhmään: 

huonon laadun ennaltaehkäisyn toimet johtavat yhdenmukaisuudesta aiheutuviin 

kustannuksiin (cost of conformance) ja laadun varmistaminen sekä epäonnistumiset 

johtavat poikkeamien aiheuttamiin kustannuksiin (cost of non-conformance). Crosby 

korostaa todellisten laatukustannusten tiedostamista, jotta toiminnan tehostaminen tulee 

mahdolliseksi. Laatukustannusten avulla kiinnitetään huomio laatujohtamiseen, jota tulee 

käyttää yhtenä johtamisen välineenä (Gupta & Campbell 1995, 47). Crosby n mukaan 

laatujohtamisen kypsyys näkyy yrityksen kasvaneena tietoisuutena ja varmuutena 

toimintaprosessista ja sen hallinnasta, joka puolestaan näkyy siten, että yrityksen todelliset 

ja raportoidut laatukustannukset liikevaihtoa kohti lähestyvät suuruusluokaltaan toisiaan 

(Lipponen 1988, 27).

Juran

Joseph Juran näkee laadun sopivuutena käytäntöön, jonka hän jakaa edelleen suunnittelun 

laatuun, suunnittelun ja tuotteen yhdenmukaisuuteen, saatavuuteen ja palveluun. Hänen 

laatuohjelmansa tähtää lisääntyneeseen yhdenmukaisuuteen ja vähentyneisiin 

laatukustannuksiin. Laatukustannuksilla on keskeinen merkitys sen takia, että rahalliset 

mitat ovat parhaiten johdon ymmärrettävissä (Dale & Plunkett 1990, 9-10). Juranin 

mielestä laatukustannuksille on löydettävissä optimaalinen taso, joka on esitetty 

seuraavassa kuviossa.
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Kustannukset

Kokonaislaatu- 
ku stan n ukset

Virhe-
kustannukset

Ennaltaehkäisyn ja valvonnan 
kustannukset

100%Laatutaso

Kuvio 5 : Juranin mallin mukaiset optimaaliset laatukustannukset 

(Albright & Roth 1992, 19)

Kuviosta nähdään, että konkaavi laatukustannusfunktio on minimissään siinä kohden, jossa 

marginaaliset ennaltaehkäisyn ja valvonnan kustannukset vastaavat marginaalisia 

virhekustannuksia. Mallin mukainen optimaalinen laatu ei vastaa nollavirheajattelua, jossa 

laadun tulisi täyttää sille asetetut vaatimukset sataprosenttisesti. Juranin mallin tavoitteena 

on minimoida laatukustannukset ja maksimoida laatu, mutta hänen mielestään 

absoluuttinen laatutaso ei ole toteutettavissa taloudellisesti (Atkinson ym. 1991, 11). 

Käytännössä laatukustannusten optimaalisen tason määrittäminen on ongelmallista. 

Ensimmäinen ongelma liittyy virhekustannusten määrittämiseen. Yrityksen kirjanpidossa 

useat laatukustannukset rekisteröidään sellaisinaan kuten uusintatyöt ja takuut, mutta 

monet virhekustannuksiksi määriteltävät kustannukset kuten yrityksen mahdollinen tappio 

virheellisen tuotannon tai huonon palvelun seurauksena jäävät kokonaan rekisteröimättä, 

jolloin niiden määrä pitää arvioida. Toisena ongelmana voidaan pitää sitä, että tuotannossa 

ei tämän määrittelyn mukaan esiinny virheitä niin kauan, kun tuotteet pysyvät niille 

asetettujen laaturajojen sisällä. Tämä on ongelma siksi, että rajojen sisällä erot voivat olla 

huomattaviakin, jotka heijastuvat myös lopputuotteiden laatuun. (Albright & Roth 1992, 

19-20)
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Deming

W. Edwards Deming määrittelee laadun useammalta kannalta. Ensinnäkin laatu on 

vastaavuutta asiakkaan odotusten ja suunnittelun välillä, toiseksi se on vastaavuutta 

tuotteen ja siihen suunniteltujen yksityiskohtien välillä, ja kolmanneksi se on myynnin ja 

palvelun laatua (Dale & Plunkett 1990, 7). Hänen mielestään laatu parantaa yrityksen 

tuottavuutta ja kilpailuasemaa, ja tätä laadun parantumisen vaikutuksia organisaation 

elinvoimaisuuteen hän kuvaa ketjureaktiomallilla, joka on esitetty seuraavassa kuviossa.

tuottavuus paranee

tuotteen laatu paranee

bisneksessä pysymisen edellytykset paranevat

organisaatio pystyy säilyttämään työpaikat sekä 
lisäämään niitä

parempi laatu sekä alempi hinta auttavat 
valtaamaan markkinoita

tuotteen valmistuskustannukset alenevat, koska esiintyy 
vähemmän virheitä, uudelleentyöstämistä, viiveitä, tuotannon 

pullonkauloja sekä koneita, aikaa ja materiaalia 
hyödynnetään paremmin

Kuvio 6: Demingin laatu-menestysketjureaktio 

(Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 68)

Suurin laatukustannus liittyy viallisten tuotteiden myymiseen asiakkaille, jonka kustannusta 

ei voida mitenkään laskea. Niinpä Demingin laatuteoriaan ei liity laatukustannusten 

laskentaa, jota hän pitää ajan ja rahan haaskauksena. Hänen mukaan laatua voidaan mitata 

tilastollisin menetelmin, jossa keskitytään tuotannon tuloksellisuuteen verrattuna sille 

asetettuihin ehtoihin. Laadunpar antamisen tavoitteena on näin ollen vähentää 

tuotantoprosessissa olevia vaihteluita. (Dale & Plunkett 1990, 7-8)
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Taguchi

Genichi Taguchin määritelmä laadulle kuuluu siten, että laatu on hävikki, jonka tuote 

aiheuttaa yhteisölle sen jälkeen, kun se on toimitettu käyttäjälle. Mitä pienempi hävikki, 

sitä laadukkaampi tuote. Hävikki sisältää kaikki ne kustannukset, jotka aiheutuvat 

huonosta laadusta. (Karjalainen 1989, 13-28) Taguchin mielestä tuote ei ole tappiollinen 

vain siinä tapauksessa, että se ei vastaa sille määriteltyjä erityisvaatimuksia, vaan jo siinä 

vaiheessa kun tuote poikkeaa vähääkään sille asetetusta tarkasta tavoitteesta. Hänen 

laatufilosofiansa on kiteytetty kahteen malliin, jotka ovat laadun hävikkifunktio (quality 

loss function) ja off-line-laadunohjaus (off-line quality control). (Dale & Plunkett 1990, 

10) Laadun hävikkifunktio on esitetty seuraavassa kuviossa.

Alempi Ylempi
vaatimustaso vaatimustaso

Hävikkifunktio

LaatuominaisuusT avoite

Kuvio 7: Taguchin hävikkifunktio (Dale & Plunkett 1990, 195)

Laadun hävikkifunktio mittaa sitä tappiota, joka syntyy yhteiskunnalle, kun tuote poikkeaa 

sille asetetusta tarkasta tavoitteesta. Mallin mukaan kustannukset nelinkertaistuvat siinä 

vaiheessa, kun tuotteen ominaisuuksien poikkeama tavoitteestaan kaksinkertaistuu. Malli 

osoittaa, että vaihtelevuuden väheneminen tavoitteen ympärillä vähentää tappiota ja lisää 

laatua. Taguchin malli perustuu havaintoihin ja sitä voidaan pitää yksinkertaisena arviona 

laatukustannuksista muttei luonnonlakina. (Albright & Roth 1992, 20-21)
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Perinteisesti mietittäessä tuotteen laadukkuutta ajatellaan, että tuotteelle määritellyn 

toleranssin sisällä kaikki arvot ovat yhtä hyviä ja vain toleranssin yli menevät arvot 

aiheuttavat laadun parantamisen tarpeen. Taguchin malli eroaa tästä perinteisestä 

ajattelusta siinä, että sen mukaan asiakkaalle on olemassa vain yksi hyvä arvo, joka ei 

aiheuta hävikkiä. (Karjalainen 1989, 8) Taguchin mallia voidaan käyttää hyväksi 

arvioitaessa piilevien laatukustannusten suuruutta esimerkiksi Juranin optimaalisen 

laatukustannustason mallissa. Todellisia laatukustannuksia voidaan verrata jäävuoreen 

meressä, jonka pienen huipun veden pinnalla muodostavat yrityksessä normaalisti 

mitattavat laatukustannukset, suurimman osan laatukustannuksista pysyessä piilevinä 

vesirajan alapuolella (Campanella 1999, 7). Piileviä laatukustannuksia liittyy myös muihin 

eriin kuin vain virhekustannuksiin. Esimerkiksi ennaltaehkäisyn kustannuksiin tulisi 

sisällyttää markkinatutkimuksen kustannukset, jonka avulla yritetään ehkäistä ulkoisten 

virheiden esiintyminen. (Kume 1985, 17) Taguchin mallin avulla voidaan perustella 

investointi, joka tähtää prosessin tehostamiseen vähentämällä tuotteiden vaihtelua, ja sitä 

voidaan myöhemmin käyttää apuna laskettaessa projektin todellinen tulos. Lisäksi malli 

soveltuu käytettäväksi arvioitaessa edistymistä. Kun laatu on parasta ja kustannukset 

alhaisimmillaan, tuote vastaa tavoitettaan ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. (Albright & Roth 

1992, 26)

Taguchin off-line laadunohjauksen perusajatuksena on, että tuotteen tai prosessin laatu on 

suunniteltava itse tuotteeseen tai prosessiin. Suunnittelu jaetaan kolmeen osaan: systeemi-, 

parametri- ja toleranssisuunnitteluun. (Karjalainen 1989, 41) Parametrisuunnittelu on 

menetelmän tärkein osa ja se keskittyy optimoimaan tuotantoprosessin ja tuotteen 

parametrejä siten, että kappalekohtaiset vaihtelut tuotteen ja sen suorituskyvyn välillä 

minimoidaan. Malli kiinnittää erityistä huomiota tiettyjen parametrien suunnitteluun. 

Prosessin ja tuotteen suorituskyky riippuu kahdenlaisista tekijöistä. Ensimmäisenä ovat 

suunnittelutekijät (control factors), joita on helppo hallita kuten materiaalit ja 

tuotantokoneen lämpötila, ja toisena ovat häiriötekijät (noise factors), joita on vaikea, 

mahdoton tai kallis kontrolloida tuotannossa kuten ympäristöön liittyvät tekijät tai 

tuotantokoneen ikääntyminen. Taguchin metodi pyrkii tunnistamaan optimaalisen tason 

yrityksen suunnittelutekijöille siten, että tuote tai prosessi on vähiten herkkä
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häiriötekijöiden muutoksille. Oikealla suunnittelutekijöiden määrällä tuote vaihtelee 

minimaalisesti tavoitteensa ympärillä ja vastaa parhaiten hävikkifunktion tavoitetta 

nollavirhetasosta. (Dale & Plunkett 1990, 10,198)

3.3 Muita määritelmiä laadulle ja laatukustannuksille

Kaikkein tunnetuimpien laatugurujen lisäksi laatua ja laatukustannuksia ovat analysoineet 

monet muutkin henkilöt. Seuraavassa otetaan esille pari tällaista esitystä, joilla 

täydennetään laatukustannuksiin liittyvää teoriaa.

Daleja Plunkett (1990, 167) ovat sitä mieltä, että perinteinen laatukustannusten jaottelu 

ennaltaehkäisyn, valvonnan ja virheiden kustannuksiin ei sovellu uusiin toimintaympäristön 

asettamiin vaatimuksiin. Perinteiseen kustannusjaotteluun liittyy useita rajoituksia. 

Ensinnäkin laskentatoimen järjestelmät eivät tuota paljoakaan sellaista tietoa, joka olisi 

yhdenmukaista laatukustannusjaottelun kanssa. Toiseksi monista laatuun liittyvistä 

toiminnoista ei voida sanoa suoraan, mihin kategoriaan ne kuuluvat. Kolmanneksi 

laatukustannusten jaottelu tehdään usein jälkikäteen raportoinnin tarpeita varten ja jaottelu 

tuntuu usein olevan ainoastaan katuosaston tehtävänä. Viimeisenä rajoitteena on se, että 

jaottelu ei sovellu useimmiten yrityksessä tarvittavalle laatukustannustiedolle. Näiden 

rajoitteiden takia Dale ja Plunkett suosittelevat laatukustannusten laajempaa jaottelua 

kahteen pääryhmään, joka on Crosbyn esittämän jaottelun mukaista. Kustannusten 

jaottelua yhdenmukaisuuden ja poikkeamien laatukustannuksiin voidaan perustella sillä, 

että se suuntaa huomion sekä oikein että väärin tekemisen kustannuksiin.

Harrington ja Harrington (1995, 432-433) ovat esittäneet, että huonon laadun 

kustannukset voidaan jaotella välittömiin ja välillisiin samalla tavoin kuin yrityksen muutkin 

kustannukset jaotellaan. Välittömät huonon laadun kustannukset on rekisteröitynä 

yrityksen tiedostoissa, kun taas välilliset kustannukset eivät ole suoraan mitattavissa, mutta 

joilla on vaikutusta tuotteen elinkaarikustannuksiin. Välittömät huonon laadun 

kustannukset voidaan jakaa kolmeen erään. Ensimmäisenä eränä ovat vaikutettavissa 

olevat huonon laadun kustannukset, joihon sisältyvät ennaltaehkäisyn ja valvonnan
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kustannukset, ja toisena eränä ovat sisäisistä ja ulkoisista virheistä johtuvat 

laatukustannukset. Nämä kaksi erää sisältävät Feigenbaumin esittämän 

laatukustannusjaottelun mukaiset kustannuserät. Kolmanneksi eräksi on esitetty 

laadunohjaukseen käytettävien laitteiden kustannuksia. Välillisiä huonon laadun 

kustannuksia on myös kolme erää. Nämä ovat asiakkaalle aiheutuvat huonon laadun 

kustannukset, huonosta laadusta aiheutuvat asiakastyytymättömyyden kustannukset sekä 

huonosta laadusta aiheutuvat maineenmenetyksen kustannukset. Näiden välillisten huonon 

laadun kustannuksien määrä, joita voidaan pitää piilevinä laatukustannuksina, voidaan 

selvittää Taguchin menetelmää käyttäen.

Nykyinen käsitys laadun parantamisesta muuttaa Juranin mallia optimaalisesta 

laatukustannustasosta. Perinteinen malli voi olla harhaanjohtava, koska sen 

kustannuskäyrät kuvaavat muuttumatonta suhdetta nykyisen teknologian ja tietämyksen 

välillä, vaikka todellisuudessa tämä suhde on dynaaminen (Atkinson ym. 1991, 12). Juranin 

mallia voidaan käyttää tarkasteltaessa yksittäisen ajankohdan laatukustannustilannetta. 

Nykyisen tietämyksen mukaan, kun tarkastellaan tilannetta pidemmän ajanjakson 

puitteissa, sisäiset ja ulkoiset virhekustannukset voivat laskea ajan myötä ilman, että 

ennaltaehkäisyn ja valvonnan kustannukset siitä paljoakaan lisääntyvät (Ittner 1996, 114). 

Optimaalinen laatukustannus vastaa nykyisen käsityksen mukaan nollavirhetasoa, mikäli 

lisäkustannus nollavirhetason saavuttamiseksi on pienempi kuin parannuksen avulla 

saavutettavan lisätulon määrä (Schneiderman 1986, 29). Nykyisen käsityksen mukainen 

nollavirhemalli on esitetty seuraavassa kuviossa.
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Kustannukset

Kokonaiskustannukset

Optimaalinen laatu 
minimi kustannuksinSisäiset ja ulkoiset 

virhekustannukset

Ennaltaehkäisyn ja 
valvonnan kustannukset

Laatutaso 100%

Kuvio 8: Nollavirhemalli (Atkinson ym. 1991, 13)

Nollavirheajattelu on yhdenmukainen jatkuvan toiminnan parantamisen (continuous 

improvement) ja laatupohjaisen oppimisen (quality-based learning) kanssa. Kaikissa näissä 

malleissa pyritään jatkuvasti parantamaan laatua mahdollisimman pienin, mieluiten alenevin 

kustannuksin. Tällöin esimerkiksi jatkuvan parantamisen ohjelma ei välttämättä lisää 

kustannuksia, vaikka yrityksessä saavutetaan sataprosenttinen laatutaso. Tällaisen ajattelun 

perusta on kolmella tekijällä. Ensinnäkin jokaiselle virheelle on löydettävissä jokin syy, 

toiseksi nämä syyt voidaan ennaltaehkäistä ja kolmanneksi ennaltaehkäisy on kaikkein 

halvin tapa käsitellä virheitä. (Campanella 1999, 9)

Nandakumar ym. (1993, 1-2) kritisoivat laatukustannuslaskentaa siitä, että se keskittyy 

pelkästään kustannuksiin kiinnittämättä huomiota aikaan, jolla on myös vaikutusta laatuun. 

Heidän mukaan huonoa laatua syntyy asiakkaiden kannalta tuotannon läpimenoaikojen 

kasvaessa ja epäonnistuttaessa noudattamaan toimitusaikatauluja. Lisäksi 

laatukustannuksiin ei ole yhdistetty toiminnan ruuhkasta tai keskeytyksestä aiheutuvia 

kustannuksia. Näiden kustannusten huomioimatta jättäminen vaikuttaa laatukustannuksiin 

niin, että ne aliarvioidaan ja vääristetään, jolloin tuotteen todellinen hyöty yritykselle jää 

selvittämättä. Näitä aikaan liittyviä virheku stannuksia voidaan pitää piilevinä
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kustannuksina. Jotta laatukustannuksista saadaan kokonaiskäsitys, tulee kaikki mitattavissa 

olevat ja piilevät laatuun liittyvät kustannukset ottaa huomioon.

Laadusta ja laatukustannuksista ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, vaan jokaisessa 

erilaisessa määrittelyssä tulee esille käsitteisiin liittyvä subjektiivisuus. Toisten mielestä 

perinteinen laatukustannusjaottelu ennaltaehkäisyn, valvonnan ja virheiden kustannuksiin 

on toimiva ratkaisu, kun taas toiset ovat esittäneet ratkaisuiksi toisenlaisia jaotteluja. 

Käsitykset poikkeavat myös siinä, kannattaako ja voidaanko laatukustannuksia ylipäätänsä 

laskea. Eroja on lisäksi käsityksessä siitä, voidaanko toiminnassa toteuttaa 

nollavirheajattelua vai ei. Se on kuitenkin kaikille laatukustannusten määrittelyille yhteistä, 

että ne on alunperin kehitetty ja tarkoitettu tuotantotoimintaa harjoittaviin yrityksiin. 

Niiden soveltaminen erilaisiin palvelusektorin tarpeisiin voi osoittautua hankalaksi ellei 

jopa mahdottomaksi.

Seuraavaksi pohditaan laadun käsitettä oppilaitoksissa, joka on tämän tutkimuksen 

caseosuudessa tarkastelun kohteena.

3.4 Laatu oppilaitoksissa

Koulutuskin voidaan tuotteistaa ja jäsentää palvelujen kokonaisuudeksi, tosin tuote ja 

palvelu eivät tässä ympäristössä ole yhdenmukaisia perinteisten tuote- ja palvelukäsitteiden 

kanssa. Opetus on tuotteiksi ja palveluiksi jäsennettynäkin aina inhimillisen 

vuorovaikutuksen kulttuurisidonnainen prosessi. Laadun näkökulmasta koulutuksen 

perustuote eli opetus voidaan jakaa kolmeen osaan. Opetuksen suunnittelun laatu lähtee 

kaikista niistä toimista, joiden avulla yritetään ennakolta ohjata opetusta, joista 

esimerkkeinä ovat oppilaantuntemus ja opetussuunnitelma. Oppimisen ohjaamisen laatu 

tarkoittaa ympäristön ja oppilaiden taustan sekä taipumusten huomioonottamista 

opetuksessa, oppimisnäkemyksen mukaista oppimisprosessia ja sen ohjausta, opetustyön 

kokonaisvaltaistamista yli oppituntien sekä näiden kaikkien arviointijärjestelmää. 

Oppimisilmaston laatu liittyy puolestaan kaikkeen siihen yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen, mitä eri osapuolet oppimisen hyväksi tekevät. Tämä perusjaottelu
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opetuksen laadusta, jonka Helakorpi on esittänyt 1980-luvun alussa, kattaa kaikki 

opetukseen liittyvät osa-alueet, tosin joitakin yksityiskohtaisempia jaotteluja on tämän 

pohjalta myöhemmin esitetty. (Takala 1995, 54-55)

Korkeakoulutuksen laatua ovat pohtineet Harvey ja Green, joiden mukaan laatu voidaan 

jakaa viiteen eri tyyppiin. Ensinnäkin on olemassa poikkeuksellista laatua, joka voidaan 

nähdä erinomaisuutena, elitistisenä, poissulkevana ja itsestään selvästi tavanomaisesta 

erottuvana. Poikkeuksellista laatua edustavat maineikkaat yliopistot ja muut korkeakoulut, 

jotka ylittävät toiminnassaan tietyt korkeat standardit. Toisena tyyppinä on tasainen ja 

virheetön laatu. Tähän kuuluu pyrkimys virheiden minimoimiseen työprosessien kuluessa, 

jonka seurauksena asiat tehdään kerralla oikein ja virheettömästi, jolloin pysytään tiettyjen 

laatukriteerien puitteissa. Tällainen laadun määrittely vertaa koulutusta tuotantoprosessiin. 

Kolmanneksi voidaan määritellä tarkoituksenmukainen laatu, jolloin laadulle on asetettu 

tietyt vaatimukset ja tavoitteet. Nämä vaatimukset ja tavoitteet asettavat monet eri tahot, 

joilla on erilaiset intressit korkeakouluopetukseen. Neljänneksi laatu voidaan määritellä 

tehokkuusvaatimuksena tai vastineena rahalle. Tähän määrittelyyn liittyy usko koulutuksen 

markkinaohjautuvuudesta ja siitä, ettei yliopiston maineikas nimi takaa välttämättä laatua. 

Viidennen määrittelyn mukaan laatu nähdään muutoksena, joka tapahtuu opiskelijassa 

opiskelun seurauksena. Tätä opiskelijassa tapahtuvaa muutosta arvioidaan suhteessa 

lähtötasoon. (Kekäle & Lehikoinen 2000, 36-38) Harveyn ja Greenin laatujaottelua 

voidaan soveltaa myös muiden koulujen laatukysymyksiin kuin vain korkeakouluihin.

Kekäle ja Lehikoinen (mt. 81,105) ovat tutkineet Suomessa eri tieteenalojen 

laatukäsityksiä. Yksi tarkasteltava näkökulma laatuun oli opetuksen laadukkuus, jonka 

sisällön määrittelyssä oli eroja eri tieteenalojen välillä. Esimerkiksi laadukkaaseen biologian 

opetukseen liittyi pienryhmäohjaus, ongelmanratkaisutaidot sekä tutkimuksen ja opetuksen 

yhteys, kun taas laadukkaaseen historian opetukseen miellettiin liittyväksi uusin 

tietosisältö, tiedon hankintataidot ja elinikäinen oppiminen. Koska eri tieteenaloilla on eri 

käsitykset laadukkaasta opetuksesta, heijastuu tämä myös eri kouluihin, joilla kaikilla on 

oma käsityksensä laadukkaasta opetuksesta. Mitään opetusmetodia ei näin ollen voida 

pitää laadukkaampana kuin jotain toista, vaan opetuksen laadukkuus on löydettävä oman 

toiminnan kautta.
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Laatu syntyy oppilaitoksen toiminnan jatkuvassa kehittämisessä sen mukaisesti, miksi 

työyhteisön jäsenet ovat laadun itse määritelleet. Perustana laadun tekemiselle on yhteisten 

laatutavoitteiden sopiminen, jatkuva tuki yhteisöltä tavoitteiden saavuttamiseksi, jatkuva 

arviointi ja arvioinnin kautta uudistaminen. Oppilaitoksissa voidaan soveltaa samoja 

laatujohtamisen välineitä kuin tuotantolaitoksissakin. Esimerkiksi palveluorganisaatioita 

koskeva ISO 9004-2 standardi soveltuu oppilaitoksen johtamiseen ja toiminnan laadun 

kehittämiseen siten, että standardeja määriteltäessä otetaan huomioon koulutuksen 

erityispiirteet verrattuna muihin palveluihin. (Takala 1995 197- 198)

3.5 Laatukustannuslaskennan hyödyt

Laatukustannuslaskennasta on tehty jonkin verran erilaisia tutkimuksia. Suomessa Virtanen 

(2000) on kartoittanut laatukustannuslaskennan nykytilaa laatusertifioiduissa yrityksissä ja 

Tervonen (1992) on perehtynyt laatukustannusten hyväksikäyttöön teollisuusyrityksissä. 

Myös Laitisen (1998) tutkimuksessa tulee esille laatukustannukset. Ulkomailla tutkimuksia 

aiheesta ovat tehneet esimerkiksi Sjöblom (1998), Ittner (1996), Chen (1992), Allen ja 

Oakland (1988), Gilmore (1983) sekä Sullivan ja Owens (1983).

Laatukustannusten laskeminen ja raportoiminen yrityksen käyttöön on hyödyllistä monella 

tavalla. Laatukustannukset tekevät laadusta mitattavan ja ohjattavan prosessin, johon 

yrityksen johto voi kiinnittää huomiota. Laatukustannuksilla voidaan perustella jonkin 

laadunparantamisohjelman tarpeellisuus tai niitä voidaan käyttää motivoinnin välineenä 

(Sjöblom 1998, 371). Pidemmän ajanjakson laatukustannusten avulla voidaan tarkkailla 

laatukustannusten kehitystä yrityksessä. Tavoitteena on laatukustannuksien väheneminen 

ajan myötä teknologian ja tietämyksen kehittyessä. Laatukustannuksia voidaan hyödyntää 

seurattaessa laadun kehittämisohjelmien etenemistä ja laskettaessa ohjelmien 

tuloksellisuutta. Lisäksi laatukustannukset voivat auttaa tunnistamaan potentiaaliset 

ongelmat laadussa. (Tatikonda & Tatikonda 1996, 6)
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Laatuun liittyen voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja. Nämä tunnusluvut tulee johtaa 

yrityksen omista tavoitetekijöistä, jolloin laatukysymykset on ratkaistava osana 

kokonaisuutta (Uusi-Rauva 1987, 20). Esimerkiksi Sullivan ja Owens (1983, 24) sekä 

Tervonen (1992, 33) ovat tutkimuksissaan kiinnittäneet huomiota laadun tunnuslukuihin. 

Suurin osa tunnusluvuista lasketaan suhteessa liikevaihtoon, jonka perusteella saadaan 

yleistä tietoa laatukustannusten tasosta. Muita laadun tunnuslukuja lasketaan esimerkiksi 

suhteessa johonkin kustannuserään kuten laatukustannukset verrattuna yrityksen kokonais- 

tai työkustannuksiin. Laatukustannuslaskennan toteuttaminen yrityksessä tehdään yleensä 

osana laajempaa organisaation muutosohjelmaa kuten osana ISO 9000 

sertifikaatioprosessia tai kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ohjelmaa (Sjöblom 1998, 371). 

Markkamääräisesti ilmoitetut laatukustannukset eivät yleensä riitä antamaan selvää kuvaa 

yrityksen laatutilanteesta, jolloin tunnuslukujen laskeminen on aiheellista. Laadulle voidaan 

esimerkiksi määritellä tietty tuottovaatimus samalla tavoin kuin se on määriteltävissä 

investoinneille. Laadun tuottovaatimus (return on quality) on suhdeluku, jossa tuoton 

kasvua verrataan laadun parantamisohjelman kustannuksiin, ja sitä voidaan käyttää apuna 

pohdittaessa laadun parantamisohjelman soveltuvuutta yritykseen. (Tatikonda & Tatikonda 

1996, 5)

Yrityksen tärkeiksi laatuominaisuuksiksi voidaan erottaa kaksi tyyppiä. Ensimmäisenä on 

tyytymättömyyttä vähentävät ominaisuudet, jotka pyrkivät kustannusten alentamiseen ja 

toisena on tyytyväisyyttä lisäävät ominaisuudet, jotka tavoittelevat myynnin kasvua ja sitä 

kautta lisäystä voittoon. (Uusi-Rauva 1987, 41) Molemmat ominaisuudet ovat sidoksissa 

rahaan ja tukevat käsitystä siitä, että laadukkuutta voidaan mitata rahalla. Laadun 

rahallinen arvostus tekee laadusta yhteismitallisen eri yritysten välillä, jolloin 

laatukustannuksia voidaan pitää erittäin sopivana mittarina laadulle.

3.6 Laatukustannuslaskennan yhteys toimintolaskentaan

Tuotantoteknologian muutokseen liittyi oleellisesti laatukysymyksien esilletuleminen. 

Esimerkiksi kokonaisvaltainen laatujohtaminen ja jatkuva toiminnan parantaminen ovat 

osaltaan muuttaneet tuotantoa ja tuoneet esille laadun. Nämä uudet toimintatavat ovat
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vaikuttaneet paljolti toimintolaskennan yleiseen kehittymiseen ja monissa 

soveltamistapauksissa jo toimintolaskentajärjestelmän rakentamisvaiheessa kiinnitetään 

huomiota laatukysymyksiin. (Malmi 1994, 142)

Laatukustannuslaskennan tavoitteena on tunnistaa erilaiset toimintojen, tuotteiden, 

prosessien ja osastojen laatukustannukset, jotta näihin kustannuksiin voidaan puuttua. 

Toimintolaskenta soveltuu näiden kustannusten määrittämiseen järjestelmään sisältyvien 

yksityiskohtien ja tiedon laajuuden takia. Toimintolaskenta auttaa tunnistamaan laatuun 

liittyviä piileviä kustannuksia, jotka normaalisti esitetään osana yleiskustannuksia. 

(Campanella 1999, 58) Jos esimerkiksi laatukustannuslaskelmiin ei oteta mukaan 

henkilöstökuluihin sisältyviä ylimääräisen tai päällekkäisen työn kustannuksia, on 

todennäköistä, että laskelmat antavat väärän kuvan yrityksessä tehtävien parannustoimien 

kannattavuus)ärjestyksestä. Perinteisessä kustannuslaskennassa näitä kustannuksia ei 

huomioida laisinkaan, mutta toimintolaskelmassa nämä kustannukset voidaan selvittää. 

(Nandakumar & Datar 1993, 2)

Perinteisesti huomiota kiinnitetään tuotannon aikaiseen laatuohjaukseen, jonka avulla ei 

voida paljoakaan vaikuttaa laatukustannuksiin tuotannon aloittamisen jälkeen. 

Toimintolaskenta auttaa ymmärtämään tuotteen elinkaaren ja siihen liittyvät erilaiset 

kustannuserät. Niinpä esimerkiksi tuotteen suunnittelu tulee toimintolaskennassa 

tarkasteluun mukaan ja tämä on juuri se vaihe tuotteen elinkaaressa, jonka aikana 

laatukustannuksiin voidaan vaikuttaa huomattavasti. Kun yrityksissä kiinnitetään huomiota 

erilaisten laaduttomuuksien vaatimiin resursseihin ja verrataan niitä uusien tuotteiden 

suunnittelun ja nykyisten tuotteiden uudelleensuunnittelun kustannuksiin, voidaan ABC:n 

tuottaman tiedon pohjalta tehdä perusteltu päätös resurssien jakamisesta nykyisten ja 

uusien tuotteiden välillä. (Anderson & Sedatole 1998, 226-231)

Yksi esimerkki toimintolaskennan ja laatukustannuslaskennan yhdistämisestä on esitetty 

Youden (1992, 38) artikkelissa, jossa kuvataan erään yrityksen rakentamaa

toimintopohjaista laatukustannusraportointia. Tässä tapauksessa raportti antaa yrityksen 

johdolle sellaista tietoa, jonka avulla johto havaitsee erilaiset laatuun liittyvät 

virhekustannukset, pystyy tekemään vertailuja erilaisten virhekustannusten välillä ja
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kohdistaa resurssit kaikkein tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Raportointijäijestelmä 

auttaa siis havaitsemaan myös piileviä laatukustannuksia.

Toimintolaskenta ei auta pelkästään selvittämään laatukustannusten määrää, vaan sen 

avulla voidaan selvittää perimmäisiä syitä laatuongelmiin. Kun syyt laatuongelmiin 

tiedostetaan, pystytään laadunparannustoimet kohdistamaan arvoatuottamattomiin ja 

kustannuksia tuhlaaviin toimiin, joita tehostamalla saadaan suurin mahdollinen hyöty 

yritykselle. (Campanella 1999, 70) Toimintolaskelman avulla voidaan muun muassa laskea 

eri asiakkaiden kannattavuuksia, jonka tuottama tieto voi olla se, että kannattavana pidetty 

asiakas onkin kannattamaton liian laadukkaasta palvelusta johtuen. Tällöin yrityksessä on 

mietittävä sitä, kannattaako asiakas säilyttää vai pitäisikö siitä hankkiutua eroon liiallisten 

palvelun laatukustannusten takia.

Toimintolaskennalla ja laadunkehittämisellä on löydettävissä neljä erilaista yhtymäkohtaa. 

Sekä toimintolaskennalla että Crosbyn määrittelemällä laadunkehittämisellä on tarkastelun 

kohteena toiminnot ja molemmat ovat rakenteeltaan prosessimalleja. Toimintolaskennassa 

panoksen ja tuotoksen merkitys tulee esille siinä, että niitä voidaan käyttää 

kohdistustekijöinä toimintojen kustannuksille. Laatupuolella kiinnitetään puolestaan 

huomiota siihen, että prosessi muodostuu toimittajan antamasta panoksesta ja asiakkaan 

saamasta tuotoksesta, joille määritellyt laatuvaatimukset tulee olla yhdenmukaisia. Lisäksi 

kumpikin teoria määrittelee toimintojen arvon sillä perusteella, minkälaisen hyödyn se 

tuottaa asiakkaalle tai prosessille. Viimeisenä yhtymäkohtana on kummankin teorian 

pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen. Toimintolaskenta pyrkii täyskatteelliseen laskentaan ja 

laadun kehittäminen puolestaan pyrkii huomioimaan myös yrityksen tukitoimet. (Borg 

1992, 51-52) Näiden erilaisten teoriaan liittyvien yhtymäkohtien pohjalta on luontevaa, että 

toimintolaskentaa käytetään apuna määriteltäessä laatuun liittyviä kustannuksia.

Guptan ja Campbellin (1995, 45-46) artikkelissa pohditaan perinteisen ja toimintopohjaisen 

laskennan suhdetta laatutasoon. Heidän mukaan perinteisillä laskennan menetelmillä 

kokonaiskustannukset lisääntyvät laatutason noustessa. Tämä johtuu siitä, että perinteinen 

laskenta tuottaa vääristynyttä tietoa tuotekohtaisista kustannuksista, joka heijastuu myös 

laatukustannuksiin. Esimerkiksi yleiskustannukset jaetaan monesti osastojen sisällä, vaikka
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ne eivät aiheutuisikaan tai ilmenisikään kyseisellä osastolla. Toisaalta toimintolaskentaa 

hyväksikäyttäen kokonaiskustannukset vähenevät tietylle tasolle asti laatutason noustessa. 

Tähän vaikuttaa se, että toimintolaskennan avulla voidaan paremmin seurata 

aiheuttamisperiaatetta kohdistettaessa kustannuksia eri laskentakohteille ja sen avulla 

voidaan löytää perussyitä laatuongelmille. Todellisten kustannusten paremmalla 

tuntemisella voidaan toimia kustannustehokkaammin, joka näkyy myös laatukustannusten 

tasossa. Guptan ja Campbellin mukaan vaihtoehtoisten laskentamenetelmien 

kannattavuuksia voidaan vertailla. Perinteisen laskennan ja toimintolaskennan mukaisten 

kustannusten leikkauspisteessä on laatutason kriittinen piste (break-even quality-level). Jos 

yritys on tämän pisteen oikealla puolella, on sille halvempi vaihtoehto toteuttaa 

toimintolaskentaa, kun taas vasemmalla perinteinen laskenta on halvempaa. Seuraava 

kuvio havainnollistaa edellä esitettyä.

Kokonais
kustannukset

Perinteinen
laskentatapa

Toiminto
laskenta

Laatutason kriittinen 
piste

Laatutaso

Kuvio 9: Laatukustannusnäkökulma perinteiseen laskentaan 

ja toimintolaskentaan (Gupta & Campbell 1995, 47)
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4. LAATU- JA KIINTEISTÖKUSTANNUSTEN ANALYSOINTI 

CASEKOULUSSA

4.1 Casen taustaa

Tämän työn tutkimuskohteena oli yhtiömuotoinen koulu. Koulussa annetaan opetusta ala- 

ja yläasteella sekä lukiossa. Lukion puolella on tarjolla tavallisen lukio-opetuksen lisäksi 

englannin kielinen international baccalaureate -linja. Koulun kehittyneet opetusmuodot 

sekä koulussa annettava laaja kielten opetus poikkeavat tavanomaisista kouluista, joiden 

lisäksi koulu omistaa itse käyttämänsä kiinteistöt. Tutkimuksen tarve syntyi koulussa siitä, 

että toiminta oli ollut viime vuonna tappiollista. Koulussa tiedettiin, että suurimmat 

kustannukset liittyivät opetukseen ja omien kiinteistöjen ylläpitoon, mutta niiden 

tarkemmasta jakautumisesta ei ollut tietoa. Kehittyneiden opetusmuotojen ja laajan 

kielivalikoiman oletettiin johtaneen keskimääräistä koulua korkeampaan kustannustasoon 

ja lisäksi uskottiin, että korkeat kiinteistöjen ylläpitokustannukset olivat vieneet resursseja 

opetusmateriaaleilta ja muilta opetuksen laatuun vaikuttavilta tekijöiltä. Tätä 

lähtötilannetta vasten koulussa haluttiin vastaukset kahteen erilliseen kysymykseen. 

Ensinnäkin haluttiin tietää, kuinka paljon koulun opetuksen korkeamman tason ylläpitoon 

tarvitaan lisäkustannuksia ja toiseksi kuinka koulun omistamat kiinteistöt vaikuttavat 

kokonaiskustannustasoon. Saatavaa tietoa kustannusrakenteesta aiottiin käyttää pohjana 

neuvotteluissa sovittaessa korvausten suuruudesta kaupungin ja valtion kanssa, sekä 

mietittäessä sitä mitä kiinteistöille tulisi tehdä.

Vastausta näihin kysymyksiin lähdettiin hakemaan rakentamalla toimintolaskentamalli 

koulun kustannuksista. Mallin avulla määriteltiin eri koulutason oppilaisiin liittyvät 

kustannukset sekä kaikkien kiinteistöjen kustannukset erikseen. Toimintolaskennan 

antaman tiedon pohjalta tehtiin lisäselvityksiä, joissa analysoitiin tarkemmin 

kiinteistökustannuksia ja tarkasteltiin opetustoiminnan laatuun liittyviä kustannuksia. 

Koska tutkittavassa koulussa haluttiin asetettuihin kysymyksiin monipuoliseen tarkasteluun 

pohjautuvat vastaukset, erilaisia laskelmia tehtiin useita.
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Toimintolaskenta valittiin sovellettavaksi tässä projektissa siitä syystä, että sen avulla 

uskottiin saatavan parhaiten selville erilaisten laskentakohteiden kustannukset. Jos 

kustannuksia olisi pyritty laskemaan jonkin perinteisen laskentamenetelmän kuten jako- tai 

lisäyslaskennan mukaisesti, olisi laskelmissa törmätty erityisesti niihin ongelmiin, jotka 

liittyvät yleiskustannusten jakamiseen laskentakohteille. Lisäksi toimintolaskennan ajateltiin 

soveltuvan paremmin palveluyrityksen kustannuslaskentaan kuin perinteiset 

laskentamenetelmät, joita käytetään enemmänkin tuotantoyrityksissä. Palveluyritykset 

poikkeavat paljolti keskenään, kun tarkastellaan laskentatilannetta kustannuslaskennan 

kannalta. Tämän vuoksi laskentatilanne on otettava kokonaisuudessaan huomioon, kun 

päätetään siitä, mitä laskelmaa kulloinkin sovelletaan. Toimintolaskenta toteutettiin 

koulussa kertaprojektina ilman tavoitetta siitä, että laskentamallista tulisi koulussa 

laajemmin sovellettava käytäntö. Toimintolaskenta soveltuu käytettäväksi tällaisiin 

yksittäisiin päätöksenteko tilanteisiin varsin hyvin, jolloin laskennan tavoitteena on tuottaa 

tilanteeseen relevanttia tietoa.

Tämä caseosuus on rakennettu siten, että ensin kuvataan yleisesti koulutoimintaa. Tämän 

kuvauksen tarkoituksena on tuoda esille koulutoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Tämän 

jälkeen esitetään toimintolaskennan toteuttaminen kohdekoulussa. Toimintolaskennan 

kuvauksen jälkeen käydään lävitse kiinteistökustannusten tarkempi analyysi. Tämän jälkeen 

pohditaan laatua tutkittavassa koulussa ja määritellään kohdekoulun laatukustannukset. 

Viimeisenä on esitetty casen yhteenveto ja tulokset.

4.2 Yleistä oppilaitoksista

Koulutus voidaan määritellä investointitoiminnaksi, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten 

tietoja, taitoja, osaamista ja yhteiskunnallisia valmiuksia (Loikkanen & Kirjavainen 1992, 

42). Koulussa annettavaa opetusta voidaan pitää toimitteena, jonka välitön kuluttaja on 

koulun oppilas. Oppilas voidaan mieltää myös toimeksiantajaksi, joka jättää opetuksen 

suunnittelun koulun tehtäväksi, ja sijoittajaksi, joka panostaa aikaansa tulevaisuudessa 

saavutettavan asian hyväksi. Asiakkaaksi koulun oppilasta ei voida perinteisessä mielessä 

määritellä, koska hän ei maksa itse opetustaan. Koska koulujen rahoitus hoidetaan verojen
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muodossa, mielletään veronmaksajat asiakkaiksi. Lisäksi yhteiskunnan eri tahot asettavat 

erilaisia tavoitteita ja normeja opetukselle, jolloin myös heidät voidaan mieltää asiakkaiksi. 

Toisaalta myös oppilas on asiakas, joka kuluttajana voi antaa palautetta opetuksen 

pedagogisesta laadusta ja joka on itse vastuussa oppimisestaan. (Lillrank 1998, 55-56)

Kun tarkastellaan opetustoimen tuloksellisuutta, kriteereinä ovat opetustoiminnan 

vaikuttavuus, koulujärjestelyjen tehokkuus ja koulutuksen taloudellisuus. Taloudellisuus 

viittaa lähinnä kustannuksiin, vaikuttavuus sisältää koulutuspalveluiden laadukkuuden ja 

tehokkuudella tarkoitetaan sekä koko koulujärjestelmän rakenteellista tehokkuutta että 

opintoväylien yksilöllistä ja yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuutta. (Takala 1995, 107) 

Nämä kriteerit on määritellyt Opetushallitus, joka on aikoinaan perustettu koulutuksen 

valtakunnalliseksi arviointiyksiköksi. Kriteerit soveltuvat käytettäväksi 

koulutusjärjestelmän kokonaisuuden arvioinnissa, mutta yksittäisten oppilaitosten kohdalla 

tilanne on ongelmallinen, (mt. 104) Mitään opetusta ei voida pitää tehokkaana, 

taloudellisena tai vaikuttavana itsessään, vaan näiden arviointi on suhteutettava toiminnan 

tuloksiin (Ojala 1997, 86). Nämä näkökulmat tuloksellisuuteen eivät kuitenkaan yksistään 

riitä, sillä koulutoimeen on kytkeytyneenä monia eri tahoja, joilla on erilaiset näkemykset 

toivotuista tuloksista ja sopivista arviointikriteereistä. Muita mainittuja näkökulmia 

tuloksellisuuteen ovat tuottavuus, laadukkuus ja palvelukyky. Esimerkiksi laadukkuudella 

tarkoitetaan palvelun sisältöön, toimivuuteen ja ajanmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, 

jotka määrittelevät palvelun sisältöä suhteessa muihin palveluihin, (mt. 86-87) Koulutuksen 

laadun arvioinnin merkitys on kasvanut viime vuosina, joka erityisesti yksittäisiä kouluja 

tarkasteltaessa on hyvin merkittävä tekijä, koska opetuksen laadulla koulu voi erottua 

muista.

Koulutuksen tehokkuudella voidaan tarkoittaa myös sitä suhdetta, joka on resurssien ja 

suoritteiden välillä. Koulut nähdään tällöin yritysten kaltaisina organisaatioina, jotka 

käyttävät taloudellisesti niukkoja voimavaroja muuntaakseen koulutusprosessin läpikäyvän 

ihmisen toisenlaiseksi. Erään suomalaisen tutkimuksen mukaan palvelutyytyväisyys 

kouluun on suuri korkeiden yksikkökustannusten kunnissa, jotka ovat tavallisesti pieniä 

paikkakuntia. Toisaalta yhden ruotsalaisen tutkimuksen mukaan, jossa tutkittiin 

peruskoulujen käyttömenoja ja oppilaiden koulumenestystä, ei voitu sanoa, että
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panostukset koulutyöhön johtaisivat suoraan oppilaiden parempaan koulumenestykseen, 

vaan ainoastaan parempaan viihtyvyyteen ja työilmapiiriin. (Loikkanen & Kirjavainen 

1992,43-46)

Koulupalvelut sisältävät varsinaisen opetuspalvelun lisäksi opetukseen liittyvät 

oheispalvelut, joiden sisältö vaihtelee oppilaitoksen ja oppilaitostyypin mukaan. Tällaisia 

oheispalvelulta ovat muun muassa oppilasruokailu, oppilasterveydenhoito, kalusto- ja 

materiaalihankinnat, siivous ja muu kiinteistöhuolto. (Ojala 1997, 64-65)

Oppilaitos toimii osana koulutusjärjestelmää, jonka mukaisesti se toteuttaa sille annettua 

tehtävää ja toisaalta se on autonominen yksikkö, joka pyrkii saavuttamaan omat 

tavoitteensa. Koulutuksen perimmäinen tavoite on oppilaan oppiminen ja se, että koulutus 

tuottaa niitä koulutuspalvelulta, joita yhteiskunta tarvitsee toimiakseen parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Takala 1995, 105-106) Koulutuksen perimmäisen tavoitteen 

saavuttamiseksi ei ole mitään teknistä tai taloudellista pakkoa, jonka mukaan julkisen 

sektorin tulisi hoitaa kaikki koulutuspalvelut, vaan koulutoimintaa voidaan organisoida 

myös yksityisessä omistuksessa olevien koulujen avulla. Vuonna 1998 Suomessa toimi 

4 191 peruskoulua, joista 46 oli yksityisiä, ja 441 lukiota, joista yksityisiä oli 32 

(Koulukustannussovellus peruskouluista ja lukioista).

4.3 Toimintolaskennan toteuttaminen

Toimintolaskentaprojektin toteuttaminen eteni kohdeyrityksessä Lumijärven ym. 

esittämässä järjestyksessä, jota havainnollistaa seuraava kuvio.

46



Valmistelu

Toiminto-
analyysi

Laskentatietojen
hyväksikäyttö

Kustannusajureiden
määritys

Toimintopohjaisten
kustannusten

laskenta

Kuvio 10: Toimintolaskentaprojektin vaiheet (Lumijärvi ym.

1995, 24 mukaillen)

4.3.1 Valmistelu

Käyttöönotettaessa toimintolaskentaa täytyy olla selkeä tavoite, jotta tiedetään, mitä ollaan 

tekemässä ja miksi. Valmisteluvaiheessa asetettiin toimintolaskennan tavoitteeksi määritellä 

laskentakohteisiin eli eri koulutason oppilaisiin ja eri kiinteistöihin liittyvät kustannukset 

niin tarkasti kuin mahdollista, jotta tältä pohjalta myöhemmin tehtävät lisäselvitykset 

koulutoiminnan kiinteistö- ja laatukustannuksista olisi mahdollisimman helppo toteuttaa. 

Ryhdyttäessä projektin tekemiseen tiedettiin jo ennakolta, miksi koulu halusi näitä 

kustannustietoja. Toimintolaskelman pohjalta tehtävät päätökset liittyivät kysymyksiin, 

kuinka paljon valtion ja kuntien tulorahoituksen lisäksi rahaa tulisi pystyä keräämään, jotta 

opetuksen laatutaso voitaisiin ylläpitää nykyisellään, ja mitä koulun omistamille 

kiinteistöille tulisi tehdä. Näin ollen projektin tavoite täsmentyi vastaamaan nykyisessä 

tilanteessa oleviin kysymyksiin. Tosin toimintolaskentaan määritelty tavoite voitiin 

laajentaa koko tehtävän laskentaprojektin tavoitteeksi, koska kaikilla tehtävillä laskelmilla 

oli tarkoitus tukea samaa päämäärää.
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4.3.2 Toimintoanalyysi ja resurssikartoitus

Tavoitteen asettamisen jälkeen tehtiin toimintojen kartoitus. Kartoituksen pohjana 

käytettiin koulun hallinnon laatimaa tehtävälistaa, johon tehtiin joitakin tarkennuksia 

vastaamaan paremmin koko koulun toimintaa. Koulun toimintojen yhteismääräksi tuli 

kahdeksantoista ja ne esitettiin hyvin karkealla tasolla. Tämä johtui siitä, että laskelman 

perusteella myöhemmin tehtävät päätökset liittyivät laskentakohteisiin, jolloin toimintojen 

tarkempi erittely olisi ollut turhaa. Toimintojen tarkempi jaottelu olisi tullut kysymykseen 

siinä tapauksessa, että itse toimintaan olisi haluttu jollain tavoin puuttua.

Koulutoiminnan ydintoiminnoiksi määriteltiin opetustoiminta peruskoulun ala- ja 

yläasteella sekä lukiossa, sillä opetus on kaiken koulutoiminnan lähtökohta. Laskelman 

myöhemmässä vaiheessa, kun määriteltiin tarkemmin laskentakohteiden kustannuksia, 

jaettiin lukion oppilaat kahteen ryhmään: tavallisiin lukiolaisiin ja IB-linjan suorittajiin. 

Muita koulussa tehtäviä toimintoja voitiin pitää tukitoimintoina, joiden tarkoituksena oli 

mahdollistaa opetustoiminnan toteuttaminen. Näitä tukitoimintoja olivat ATK, 

soitonopetus, talous, tiedotus, kanslia, henkilöstöhallinto, kouluhallinto, pedagogiikka, 

ruokala, kirjasto, peruskoulun oppilashuolto sekä kiinteistötoiminta jaettuna kolmeen 

osaan: koulu ja asunnot, urheilutalo ja yhteiset. Lisäksi IB-linjaan liittyviä tukitoimia varten 

määriteltiin erillinen IB-toiminto.

Kun kaikki koulun toiminnot oli selvitetty, kartoitettiin toimintojen käyttämät resurssit 

yhdessä koulun taloudenhoitajan kanssa. Resurssit kattaa käsitteenä kaikki 

koulutoimintaan liittyvät kustannukset tekemättä eroa siinä, liittyvätkö ne suoraan 

laskentakohteeseen vai eivät (Turney 1994, 86). Näin ollen kustannusinformaation 

ensisijaiseksi lähteeksi voitiin ottaa yrityksen kirjanpito, jossa kaikki kulutetut resurssit on 

otettu huomioon. Toimintolaskelma tehtiin vuoden 1999 tuloslaskelman pohjalta, jolloin 

tarkastelujaksoksi tuli vuosi. Vuoden periodilla kustannuksissa ei ole kausiheilahteluja, 

joita esimerkiksi koulun kesäloma aiheuttaa kustannuksiin. Lisäksi tämä oli se ajanjakso, 

jonka mukaiset vertailutiedot oli saatavilla.
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Toimintolaskenta toteutettiin jälkilaskelmana, jonka pohjalta saatiin selville 

laskentakohteiden edellisen vuoden toteutuneet kustannukset. Lähtökohtana toteutuneet 

kustannukset oli toimiva ratkaisu, koska kuluvan vuoden kustannuksien voitiin olettaa 

olevan pitkälti hyvin samankaltaiset, kun jätetään huomioimatta kustannustason yleinen 

nousu inflaation vaikutuksesta. Lisäksi tällöin ei jouduttu tekemään mitään estimaatteja 

tulevaisuuden kustannuksista alkuvuoden kirjanpitomateriaalin pohjalta, koska 

kustannukset tuli pystyä raportoimaan vuositasolla. Tehdyssä toimintolaskentamallissa 

huomioitiin kaikki koulussa vuoden aikana kulutetut resurssit. Syynä tähän oli se, että 

toiminnasta saatiin näin realistisempi käsitys ja loppujen lopuksi kaikki kustannukset on 

pystyttävä kattamaan, jotta toiminta voi jatkua. Kirjanpidon tilien mukaisesti resurssit 

jaettiin laskelmassa 68 erään, joista jokainen erä käytiin erikseen lävitse. Toimintolaskentaa 

esittävässä kuviossa, joka on esitetty liitteessä, näitä eriä on yhdistelty siten, että esitys 

sisältää vain 20 erää.

Riippuen siitä, minkälaista laskentatehtävää poistojen on katsottu palvelevan, on poistojen 

tehtäväksi esitetty hyödykkeen arvon alenemisen seuraaminen, pääoman säilyttämisen 

yrityksessä korvausinvestointeja varten sekä hyödykkeen aiheuttaman kustannusten 

allokoimisen sen taloudelliselle pitoajalle. Laskentatoimen kannalta poisto nähdään keinona 

jakaa hyödykkeen hankinnasta aiheutunut meno hyödykkeen taloudelliselle vaikutusajalle 

mahdollisimman johdonmukaisella ja rationaalisella tavalla. (Martti 1998, 10-12) 

Kustannuslaskelmassa poistojen tekemisellä pyritään varmistautumaan siitä, että kaikki 

suoritteiden aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset tulevat laskelmiin mukaan 

(Riistämä & Jyrkkiö 1995, 125).

Poistokustannukset voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Tehdyssä toimintolaskelmassa 

poistokustannukset on huomioitu kirjanpidon poistojen suuruisina. Tämä ratkaisu on 

aiheuttamisperiaatteen mukainen siinä tapauksessa, että pitkäaikaisen hyödykkeen 

taloudellinen pitoaika on pystytty arvioimaan tarkasti ja liikekirjanpidossa on käytetty 

taloudelliseen pitoaikaan ja käyttöomaisuuden kulumiseen perustuvaa poistomenetelmää 

(Malmi 1994, 42). Koska kiijanpidon poistoja suunniteltaessa yleensä korostetaan 

verotuksen ja rahoituksen näkökulmaa, johtaa tämä siihen, että poistot kuvaavat 

paremminkin tuotannontekijöiden kokonaiskustannusten jakamista eivätkä jäljittämistä
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aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Suurimmat poistot projektin kohteessa liittyivät 

koulurakennukseen muiden poistoerien ollessa melko pieniä suhteessa 

kokonaiskustannuksiin. Vaikka kirjanpidon mukaiset poistot eivät tutkitussa koulussa 

olleetkaan aiheuttamisperiaatteen mukaisia, niiden mukaan ottaminen sellaisenaan 

laskelmaan oli ainoa todellinen vaihtoehto, kun kaikki kustannuserät haluttiin sisällyttää 

mukaan. Jos poistoille olisi määritelty muita perusteita, olisi tämä lisännyt projektin 

työmäärää huomattavasti, kun rakennuksien ja muun pitkävaikutteisen käyttöomaisuuden 

taloudellisia pito aikoja ja todellisia kulumisia olisi tutkittu.

Toteutetussa toimintolaskennassa otettiin korot huomioon kirjanpidon mukaisesti, jolloin 

mukaan tuli vain vieraasta pääomasta maksetut korot. Tällainen ratkaisu vaikuttaa 

tuotekohtaisiin kustannuksiin siten, että mitä vakavaraisempi yritys, sitä alhaisemmaksi 

tuotekustannukset muodostuvat (Vehmanen & Koskinen 1997, 196). Toteutetussa 

projektissa korkokustannukset todettiin herkkyysanalyysin avulla olevan sen verran pieni 

erä muihin kustannuksiin verrattuna, etteivät laskentakohteiden kokonaiskustannukset 

niiden huomioon ottamisesta paljoakaan muuttuneet. Toinen tapa korkokustannusten 

huomioon ottamiseksi olisi ollut määritellä laskennallinen korkokanta joko vieraalle 

pääomalle tai koko toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Tällainen menettely olisi vaatinut 

korkotason ja pääoman kvantifiointia. Viimeisenä vaihtoehtona olisi ollut koko 

korkokustannusten jättäminen laskelman ulkopuolelle.

4.3.3 Kustannusajureiden määritys ja toimintoperusteisten kustannusten laskenta

Kun oli selvitetty resurssit ja toiminnot, voitiin aloittaa kustannusajureiden kartoitus. 

Resurssien kohdistaminen toiminnoille tulisi perustua jäljittämiseen (Vehmanen & 

Koskinen 1997, 141), jota tässäkin laskelmassa pyrittiin noudattamaan niin pitkälle kuin 

mahdollista. Henkilö sidonnaiset kustannukset voidaan kohdistaa toiminnoille joko ajan tai 

toiminnon aikaansaaman suorituksen perusteella, josta jälkimmäistä vaihtoehtoa on 

mahdollista soveltaa, mikäli kunkin suorituksen aikaansaaminen vaatii samanlaisen 

toimenpiteen (Brimson 1992, 193). Koulun tapauksessa suurimmassa osassa

henkilösidonnaisia kustannuksia käytettiin resurssien kohdistamisessa toiminnoille
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henkilöiden ajankäyttöä. Opettajien ajankäyttö koulussa saatiin selville vararehtorin 

tiedostosta, johon oli merkittynä opettajien viikoittaiset opetustunnit peruskoulussa ja 

lukiossa sekä käytetty aika pedagogiikkaan. Kansliassa tehtiin ajankäyttö selvitys 

kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasivat koulun rehtorit sekä osa kansliahenkilökunnasta. 

Loppujen kansliahenkilöstöön kuuluvien ajankäyttö arvioitiin koulun hallinnon laatiman 

tehtävälistan perusteella. Muiden toimintojen henkilösidonnaisissa kustannuksissa pyrittiin 

noudattamaan suoraa kohdistusta. Esimerkiksi ruokalan henkilöstökulut kohdistettiin 

suoraan ruokalatoiminnolle.

Suora henkilöstökulujen kohdistaminen toiminnoille kiinteistöpuolella vaati tarkempaa 

kirjanpidon analysointia. Tämä johtui siitä, ettei kiinteistöpuolen työntekijöiden 

ajankäytöstä ollut olemassa valmiita tietoja, eikä suora ajankäyttöselvitys ollut tilanteessa 

mahdollinen. Näin ollen lähtökohdaksi otettiin kirjanpidon tili rakennusten kunnossapito, 

johon oli merkitty kustannuksia niin koulurakennuksesta, urheilutalosta kuin 

asuinrakennuksesta. Näiden eri kiinteistöjen osuuksien erottelemiseksi käytiin vuoden 1999 

kirjanpidon tositteet lävitse. Läpikäynnin tuloksena saatiin selville ne prosenttiosuudet 

kustannuksista, jotka kuuluivat eri kiinteistöille, tosin suurinta osaa 

kiinteistökustannuksista ei voitu vielä tältä pohjalta kohdistaa suoraan yksittäiselle 

kiinteistölle, vaan ne merkittiin yhteisen kiinteistötoiminnan kustannukseksi. Näitä saatuja 

prosenttiosuuksia käytettiin hyväksi kohdistettaessa kiinteistönhoitajan ja talonmiehien 

henkilöstökuluja eri kiinteistöille. Sen sijaan kiinteistöpuolen henkilöstöön kuuluvien 

vahtimestarin ja siivoojien henkilöstökulut kohdistettiin suoraan koulurakennukseen, jossa 

he päätoimisesti työskentelivät.

Muut operatiiviset kustannukset kohdistettiin suurimmaksi osaksi suoraan toiminnoille 

aiheuttamisperiaatteella. Esimerkiksi ulkopuoliselta ostettu siivouspalvelu kohdistettiin 

koulukiinteistön kustannuksiin, kun tiedettiin näiden siivoustoimien tapahtuneen 

nimenomaan koulurakennuksessa. Useissa varsinaiseen koulutoimintaan liittyvissä 

kustannuksissa kuten opetusväline- ja koulutarvikekuluissa käytettiin kustannusajurina 

oppilasmääriä, jotta saatiin selville kunkin koulutason kustannukset.
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Laskentakohteiden kustannukset

Kun kaikkien toimintojen kustannukset oli määritelty kokonaisuudessaan, kohdistettiin 

nämä edelleen laskentakohteille. Suurin osa toimintojen kustannuksista voitiin yhdistää 

suoraan liittyväksi johonkin yksittäiseen laskentakohteeseen tai sitten ne voitiin jakaa 

suoraan useamman laskentakohteen kesken. Soitonopetukselle kohdistettiin vain 

suoranaisen soitonopetuksen kustannuksen lisäksi pieni osa henkilöstöhallinnon 

kustannuksia. Erilaisille kiinteistöille kohdistettiin suoraan niihin liittyvien kustannusten 

lisäksi osuudet yhteisistä kiinteistökustannuksista. Esimerkiksi kiinteistötoimintoon koulu 

ja asunnot sisältyi huoneistokulut, joita ei oltu eroteltu kirjanpidossa erikseen näiden 

kiinteistöjen välillä. Toimintolaskelmassa nämä kustannukset kuitenkin jaettiin erikseen 

koululle ja asunnoille näiden pinta-alojen suhteessa. Yhteisen kiinteistötoiminnan 

kustannukset jaettiin kolmen kiinteistön kesken kirjanpidon tositteiden läpikäynnin 

yhteydessä saatujen prosenttiosuuksien suhteessa. Ala- ja yläasteen sekä lukion oppilaille 

kohdistettiin kaikki varsinaisen opetustoiminnan kustannukset sekä lisäksi tukitoimintojen 

kustannukset kiinteistökustannuksia lukuunottamatta oppilasmäärien perusteella.

Ne muutamat toimintojen kustannukset, jotka olivat yhteisiä kaikille toiminnoille, 

kohdistettiin erilaisten toiminnon käyttöä kuvaavien ajureiden avulla. Taloustoimintoon 

liittyvät kustannukset kohdistettiin varsinaisen koulutoiminnan ja kiinteistötoiminnan välillä 

kirjanpidon tositteiden lukumäärän perusteella. Tiedot tositteiden jakaumasta oli merkitty 

muistiin muutamien kuukausien osalta koko vuoden tositteiden läpikäynnin yhteydessä. 

Nämä mukana olevat kuukaudet oli valittu sattumanvaraisesti ja olettamuksena oli, että ne 

kuvaisivat vuositason tilannetta mahdollisimman hyvin. Kun taloustoiminnan kustannukset 

oli jaettuna näihin kahteen pääryhmään, tuli ne vielä jakaa näiden ryhmien sisällä. 

Koulutoimintaan liittyvät talouskustannukset jaettiin oppilasmäärien perusteella eri 

koulutasoille ja kiinteistöille yhteisesti määritellyt taloustoiminnon kustannukset jaettiin 

edelleen eri kiinteistöille tositteiden perusteella. Henkilöstöhallinnon kustannukset 

kohdistettiin koulu- ja kiinteistötoiminnan välillä työntekijöiden lukumäärän perusteella ja 

edelleen eri koulutasoille oppilasmääriä hyödyntäen.

Toimintolaskentaj ärj estelmän edellytykseksi on mainittu se, että kustannuksia kohdistetaan 

muillakin tekijöillä kuin vain tuotannon määrään perustuvilla yksikkötason
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kohdistustekijöillä (Malmi 1994, 49). Tehdyssä laskelmassa noudatettiin tätä

toimintolaskennan periaatetta käyttämällä hyväksi muutakin tietoa oppilaisiin liittyvien 

kustannusten laskemisessa kuin vain oppilaiden lukumääriä. Kohdistustekijöiden lukumäärä 

vaihtelee toimintolaskenta)äijestelmien välillä ja tässä projektissa niiden määrä jäi melko 

vähäiseksi. Syynä tähän oli, että monet resurssit olivat suoraan kohdistettavissa 

toiminnoille ja edelleen useiden toimintojen kustannukset liittyivät suoraan tiettyyn 

laskentakohteeseen.

Käytettävissä oleva kapasiteetti ja toiminta-aste voidaan määritellä samalla tavoin ihmisten 

tekemille toiminnoille kuin se on määritettävissä tuotantokoneistolle (Lumijärvi 1993a, 

14). Tehdyssä laskelmassa näitä ei määritelty erikseen. Esimerkiksi opetustoiminnan 

kapasiteetin määrittely olisi vaatinut perehtymistä yksittäisten opettajien ajankäyttöön ja 

heille maksettavaan palkkaan, joka olisi ollut työläs prosessi. Jos koulutoiminnassa olisi 

havaittu käyttämätöntä kapasiteettia tai ylikapasiteettia, sen kustannukset olisi pitänyt 

raportoida erikseen, jotta niihin olisi pystytty puuttumaan. Monessa tapauksessa 

potentiaalitekijät kuten rakennukset ja organisaatio määrittävät pitkälti yrityksen 

kapasiteetin (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 50). Näin on myös tutkittavan koulun kohdalla, 

jossa tila rajoittaa oppilaiden lukumäärän tietylle tasolle.

4.3.4 Laskentatietojen hyväksikäyttö

Viimeisenä vaiheena toimintolaskentaprojektissa oli laskentakohteiden kustannuslukuj en 

tulkinta. Tehdyn toimintolaskennan rakenne ja tulokset on esitetty liitteessä. Tuloksista 

nähtiin, kuinka paljon eri koulutason oppilaisiin ja eri kiinteistöihin liittyvät kustannukset 

olivat olleet todellisuudessa. Kun toimintolaskelman mukaisia oppilaskohtaisia 

kustannuksia verrattiin Opetusviraston laskelmiin oppilaskohtaisista kustannuksista, joiden 

mukaan koululle maksettiin korvauksia, sekä erilaisiin koulun raportoimiin 

kustannustietoihin, jotka pohjautuivat Opetushallituksen tai -viraston ohjeisiin, olivat 

kustannuserot merkittäviä. Nämä erilaiset peruskoulu- ja lukiotason oppilaskohtaiset 

kustannukset, joihin sisältyvät myös kiinteistökustannukset, on esitetty seuraavassa 

taulukossa. Oppilaskohtaiset kustannukset on esitetty taulukossa tällaisella integroidulla
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tasolla siitä syystä, että muissa laskelmissa oppilaskohtaisia kustannuksia ei ole määritelty 

erikseen ala- ja yläasteen oppilaalle eikä tavalliselle lukiolaiselle ja Ш-oppilaalle erikseen. 

Kiinteistökustannusten tarkempi analyysi on esitetty myöhemmin sivulta 56 alkaen.

Peruskoulu Lukio

Toimintolaskelma 24 620 mk 22 360 mk

Opetusviraston laskelma opetustoimen 
tulorahoituksessa 20 890 mk 21 600 mk

Käyttökustannukset toiminnoittain 
Opetushallituksen ohjeiden mukaan 21 490 mk 23 410 mk

Varsinaisen toiminnan kustannukset 
toiminnoittain Opetusviraston 

ohjeiden mukaan
21 530 mk 23 460 mk

Taulukko 1 : Oppilaskohtaiset kustannukset eri laskentatavoilla

Näiden erilaisten kustannustietojen erojen esiintuominen oli toimintolaskentaprojektissa 

hyvin keskeisessä asemassa. Monet aikaisemmin tehdyt oppilaskohtaiset laskelmat 

perustuivat erilaisiin ohjeisiin, jotka standardisoivat laskelmat koko maassa. Standardoidut 

laskelmat eivät kuitenkaan huomioineet kaikkia kustannuseriä kokonaisuudessaan, vaan 

osa kustannuksista jätettiin laskelmien ulkopuolelle. Toimintolaskelman tulokset 

muodostivat koululle hyvän pohjan neuvotteluille kaupungin kanssa, joissa sovitaan 

tulevista korvauksista. Nyt tehty toimintolaskenta osoitti opetustoimen tulorahoituksen 

riittämättömyyden nykyisellään niin peruskoulussa kuin lukiossakin.

Jos koulussa olisi haluttu tarkempaa tietoa itse kustannuksista laskentakohteiden sijasta, 

olisi kustannusten erilainen muuttuvuus tullut ottaa huomioon. Tämä johtuu siitä, että eri 

tavalla muuttuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa eri toiminnan tasoilla. Tosin kaikkiin 

koulun kustannuksiin ei voida vaikuttaa lainkaan, koska ne määräytyvät pitkälti kouluun jo 

sitoutuneiden resurssien mukaan. Esimerkiksi koulun tilakustannukset ovat suunnilleen 

vakiomääräisiä, koska koulun toiminta on sidottu pitkäksi aikaa kyseisiin tiloihin, jolloin 

haluttaessa vaikuttaa näiden kustannusten tasoon, tulee tehdä pidempi kantoisempia 

ratkaisuja. Jos kiinteistöt myytäisiin, jouduttaisiin samat tilat vuokraamaan koulutoiminnan 

pyörittämiselle. Maksettava vuokra olisi suuruudeltaan suunnilleen nykyisten
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kiinteistökustannusten luokkaa, koska vuokranantaja joutuisi kattamaan vuokralla samat 

menot, jotka nyt katetaan itse. Jos taas kiinteistöt pidetäisiin itsellä, voitaisiin mahdollisia 

kustannussäästöjä miettiä rationalisoimalla kiinteistöjen ylläpitoa. Kustannusten hallinta 

vaatisi lisäksi kustannusten aiheuttajien tarkempaa tunnistamista ja näihin vaikuttamista. 

Tällöin tulisi mahdolliseksi kustannuksen aiheuttajaan vaikuttamalla muuttaa resurssien 

kulutusta.

Katetuottoajattelua ei voitu soveltaa koulun kustannuslaskennassa. Tähän oli 

ensimmäisenä syynä se, ettei muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia ollut järkevää erotella 

toisistaan. Jos näin olisi tehty, kustannusten erottelemiselle olisi pitänyt pystyä 

määrittelemään jokin tilanteeseen sopiva perusta. Kun laskentaperiodiksi valittiin vuosi, 

tällöin muuttuviksi kustannuksiksi olisivat tulleet ne erät, jotka muuttuvat ja joihin voidaan 

vaikuttaa vuoden sisällä, kun taas kiinteiksi olisi pitänyt määritellä tätä pidemmällä 

ajanjaksolla mahdollisesti muuttuvat kustannukset. Esimerkiksi henkilösidonnaisissa 

kustannuksissa olisi jouduttu pohtimaan sitä, miten ne riippuvat toiminnan volyymistä; jos 

oppilasmäärä muuttuisi, niin missä suhteessa henkilökunnan määrän tulisi muuttua. 

Opetushenkilökunnan määrä on varmasti sidonnainen oppilasmäärään, mutta miten 

oppilasmäärän muutos vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöhenkilökunnan määrään, joka on 

enemmänkin riippuvainen toimitilojen koosta ja kunnosta kuin oppilasmääristä. Lisäksi 

pohdittaessa henkilöstökustannusten muuttuvuutta tulee miettiä sitä, kuinka pitkiksi ajoiksi 

työsopimukset on laadittu ja voidaanko henkilöstöä karsia kesken vuoden. Kiinteiksi 

kustannuksiksi olisi puolestaan pitänyt määritellä potentiaalitekij öistä aiheutuvat 

kustannukset, jotka mahdollistavat toiminnan pyörittämisen kuten kiinteistökustannukset. 

Toisena syynä katetuottoajattelun toteuttamatta jättämiselle oli se, että tehtyjen laskelmien 

tuli kuitenkin sisältää kaikki toiminnan aiheuttamat kustannukset, jolloin sekä muuttuvat 

että kiinteät kustannukset olisi pitänyt ottaa huomioon.

Kun toimintolaskentaprojekti oli saatu vietyä läpi, sen perusteella saatuja tietoja käytettiin 

pohjana tehtäessä tarkempia analyysejä koulutoimintaan liittyvistä kiinteistö- ja 

laatukustannuksista.
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4.4 Kiinteistökustannukset

Tarkasteltavan koulun kiinteistökustannuksiin perehdyttiin useammalla eri tavalla. 

Näkökulma kiinteistöjen tarkastelussa oli kiinteistön omistajan ja käyttäjän, koska 

tarkasteltava koulu edusti kumpaakin näkökulmaa. Ensinnäkin kiinteistöjen kustannuksista 

saatiin tietoja toteutetun toimintolaskelman avulla. Toiseksi arvioitiin koulun käyttämiä 

kiinteistöresursseja suhteessa muihin kiinteistönomistajiin hyödyntäen VTT 

Rakennustekniikan julkaisemia tilastotietoja kiinteistön ylläpidon kustannuksista ja 

menekeistä. Viimeiseksi pohdittiin tulevaisuuden kiinteistökustannuksia koulun oman 

perusparannussuunnitelman ja kaupungin tekemän koulun omistamien kiinteistöjen 

kuntokartoituksien pohjalta.

4.4.1 Kiinteistökustannukset toimintolaskelman pohjalta

Seuraavassa taulukossa on esitetty koulun omistamien kiinteistöjen kustannukset 

toimintolaskelman ja tilinpäätöksen mukaisesti sekä tilinpäätöksessä raportoidut 

kiinteistöistä saadut tulot.

Toimintolaskelman
kustannukset

Tilinpäätöksen
kustannukset

Tilinpäätöksen
tulot

Koulurakennus 3 374 000 mk 2 335 000 mk 450 000 mk

Asuinrakennus 37 000 mk 0 mk 37 000 mk

Urheilutalo 1 170 000 mk 836 000 mk 1 241 000 mk

Yhteensä 4 581 000 mk 3 171 000 mk 1 728 000 mk
Taulukko 2: Yhteenveto kiinteistökustannuksista ja -tuloista

Kiinteistökustannuksia oli toimintolaskelmassa 1 410 000 mk enemmän kuin

tilinpäätöksessä. Tämä ero johtui siitä, että toimintolaskelmassa kiinteistöille on 

kohdistettu kaikki sellaiset kustannuserät, joilla on jokin yhteys kiinteistöihin. 

Tilinpäätöksessä kiinteistöihin liittyviä kustannuksia ei ole eritelty näin tarkasti, vaan monet 

kiinteistöihin liittyvät kustannuserät on raportoitu osana muita kustannuksia. Tällaisia
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kustannuseriä olivat muun muassa toimintolaskelmassa eritellyt kiinteistöjen ylläpidosta 

vastaavien henkilöstökulut ja eri kiinteistöihin liittyvät poistot, jotka tilinpäätöksessä oli 

esitetty osana koko koulun henkilökunnan henkilöstökuluja ja poistoja. Lisäksi 

toimintolaskelmasta saatuja tietoja eri toimintojen kustannuksista hyödynnettiin 

kiinteistökustannusten laskemisessa. Esimerkiksi kiinteistöille kuuluva osuus 

taloustoiminnon kustannuksista osattiin erottaa toimintolaskelman avulla, joka 

tilinpäätöksen kustannuksissa peittyi muiden kustannusten alle.

Tarkastelussa oli syytä huomioida myös kiinteistöistä saadut tulot, jotta mahdollinen tappio 

kustannusten jälkeen saatiin selville. Kaikkiin kiinteistöihin liittyvien tilinpäätöksen 

mukaisten tulojen ja toimintolaskelman menojen erotus merkitsi noin 2 850 000 mk 

suuruista tappiota. Koulun omistamasta urheilutalosta saatiin sen verran tuloja, että niistä 

jäi kustannusten vähentämisen jälkeen vielä voittoa. Asunnoista saadut tulot kattoivat juuri 

niiden aiheuttamat kustannukset. Tappiota syntyi sen sijaan koulukiinteistöstä, jonka 

kustannuksissa toimintolaskelman ja tilinpäätöksen välillä oli huomattava ero. Mikäli 

koulurakennuksen nykyisessä käyttöasteessa olisi parantamisen varaa, tulisi koulun oma 

tilantarve täyttää tarkemmalla kiinteistöjen käytön ohjauksella sekä hankkia lisää tuloja 

vuokraamalla tiloja entistä enemmän ulkopuoliseen käyttöön (Murtomaa 1997, 98). 

Yleensä siivouskustannukset ovat merkittävä menoerä opetusrakennusten ylläpidossa (mt. 

98), johon tutkittavallakin koululla kuluu resursseja melkein 900 000 mk vuodessa. Näihin 

siivouskustannuksiin ja muihin kiinteistöjen ylläpidon kustannuksiin kuten 

huoltohenkilöstön palkkamenoihin voidaan yrittää vaikuttaa rationalisoimalla kiinteistöjen 

ylläpitoa muun muassa parantamalla tilojen siivottavuutta sekä tekemällä yhteistyötä 

kiinteistönhoidon ja kunnossapidon välillä, jotta tarvittavat toimet osattaisiin ajoittaa 

kiinteistöissä oikein.
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4.4.2 Kiinteistökustannukset lisäselvitysten perusteella

Tilastolliset kiinteistökustannukset

Toimintolaskelman perusteella saatiin selville, paljonko koulun omistamat kiinteistöt 

aiheuttivat kustannuksia vuositasolla. Koska koulussa haluttiin tämän lisäksi saada tietoa 

siitä, minkälainen koulun resurssikulutus oli muiden omistamiin kiinteistöihin verrattuna, 

tehtiin erillinen vertailulaskelma VTT Rakennustekniikan tilastojen pohjalta. Nämä tilastot 

sisältävät laskelmia koko maan keskimääräisistä kiinteistön ylläpidon kustannuksista 

esimerkiksi koulurakennuksen ja asuintalon osalta. Kustannuksissa on mukana kaikki 

kiinteistönpidon hoito-ja kunnossapitokustannukset ilman pääomakustannuksia, poistoja ja 

korkoja. Tilasto on esitetty vuoden 1997 tasossa, mutta laskelmassa luvut muutettiin 

vuoden 1999 tasoon kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä. Seuraavassa taulukossa on 

esitetty tutkittavan koulun toimintolaskelman mukaiset kiinteistökustannukset koulu- ja 

asuinrakennuksen osalta ilman pääomakustannuksia, poistoja ja korkoja, sekä ne 

kustannukset, jotka tilastojen mukaan olisivat olleet riittävät koulun omistamien 

kiinteistöjen ylläpitämiseen.

Asuinrakennus Koulurakennus

Tilastojen mukaiset 
ylläpitokustannukset 33 700 mk 2 608 800 mk

Tilaston mukaiset 
kunnossapitokustannukset 4 600 mk 324 300 mk

Toimintolaskelman
mukaiset

Ylläpitokustannukset
37 200 mk 2 874 100 mk

Toimintolaskelman
mukaiset

kunnossapitokustannukset
8 700 mk 190 300 mk

Taulukko 3 : VTT Rakennustekniikan tilastolliset kiinteistökustannukset

ja koulun toteutuneet kiinteistökustannukset toimintolaskennan mukaan

Taulukosta havaitaan, että koulu oli käyttänyt kunnossa- ja ylläpidon resursseja 

asuintaloonsa todellisuudessa enemmän kuin tilastojen mukaan sen olisi pitänyt. Toisaalta 

koulurakennuksen kunnossapitokustannukset olivat pienemmät kuin tilastollisesti olisi 

pitänyt olla, kun taas muuten koulukiinteistön ylläpitämiseen kului tilastoarvoja enemmän
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varoja. Näitä VTT:n tilastotietoja voitiin käyttää apuna arvioitaessa kiinteistöihin liittyvien 

ylläpitokustannuksien tasoa ns. tasotestinä, joka on tarkoitettu hyvin karkean tason arvion 

tekemiseen, mutta joka ei sovellu yksittäisten ylläpitotehtävien tason arviointiin (Hekkanen 

1998, 15). Syy on siinä, että tilastoissa on mukana kaikenikäisiä rakennuksia, jolloin 

tilastolliset keskiarvot peittävät vanhojen ja uusien rakennusten väliset kustannuserot. 

Lisäksi on tiedossa, että Suomen koulurakennukset vaativat tulevaisuudessa suuria 

korjauksia, koska niihin ei olla ajan kuluessa investoitu tarpeeksi, joka näkyy myös 

tilastoissa liian pieninä kunnossapidonkustannuksina.

Tulevaisuuden kunnossapitokustannukset kiinteistöissä

Kiinteistökustannuksia arvioitiin myös siltä kannalta, millaisiksi ne tulevat muodostumaan 

lähivuosina. Tämän arvion pohjalla käytettiin koulun omaa perusparannussuunnitelmaa ja 

kaupungin tekemiä kuntokartoituksia. Koulun esitys kaikkien kiinteistöjensä 

perusparantamiseksi on 9 920 000 mk, joka jakautuu kuudelle vuodelle. Kaupungin 

tekemien kuntokartoitusten pohjalta on puolestaan esitetty laskelmat kaikkien kiinteistöjen 

kunnossapitokustannuksista kymmenen vuoden ajalle ja sen kokonaismäärä on 

7 700 000 mk. Ero koulun ja kaupungin laskelmien välillä johtuu korjauksen erilaisesta 

luonteesta. Koulun esityksessä puhutaan perusparantamisesta, jonka avulla nostettaisiin 

kiinteistöjen arvoa parantamalla tai muuttamalla tiloja selvästi, kun taas kaupungin esitys 

pohjautuu sellaisille kunnostustöille, joiden avulla rakennukset säilytetään alkuperäistä 

vastaavissa kunnoissa. Koulun näkökulmasta sen omistamat rakennukset vanhenevat 

toiminnallisesti, jolloin korjauksia tarvitaan koulutoiminnan jatkuvuuden ja tulevan 

kehityksen turvaamiseksi. Sen sijaan kaupungin näkökulma rakennuksiin on enemmän 

tekninen, jolloin tavoitteena on säilyttää rakennukset nykyisessä kunnossa. Näissä 

laskelmissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ne on tehty karkealla tasolla ja tämän 

hetken raha-arvon mukaisesti. Kun korjaustöistä tehdään myöhemmin lopullisia päätöksiä, 

tarkentuvat laskelmat kyseisen ajankohdan kustannustason mukaisiksi ja ne esitetään 

yksityiskohtaisesti.
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4.5 Laatu ja siihen liittyvät kustannukset

4.5.1 Laatu tutkittavassa koulussa

Laadukas opetus lähtee opetuksen suunnittelusta. Tutkittavassa koulussa käytetään aikaa 

pedagogiseen työskentelyyn melko runsaasti ja tämän työskentelyn yksi tavoite on kehittää 

opetussuunnitelmia. Koulun tarjoama kielivalikoima on laaja verrattuna moniin muihin 

kouluihin. Peruskoulussa on valittavana neljä eri kieltä kahden kotimaisen lisäksi ja 

lukiossa on tarjolla kuusi vierasta kieltä. Valinnanmahdollisuuksia voidaan pitää merkkinä 

oppimisen ohjaamisen laadusta, koska jokainen oppilas voi räätälöidä omanlaisensa 

kielikokonaisuuden oman taustansa ja taipumustensa mukaan, jolloin opetuksen tarjonta on 

asiakaslähtöistä. Lisäksi koulu tarjoaa englanninkielistä lukio-opetusta IB-linjalla, josta 

saadut arvosanat koulun oppilailla ovat maailman laajuisen keskiarvon yläpuolella. 

Tavallisten lukiolaistenkin ylioppilastutkinnon arvosanat ovat keskimäärin parempia kuin 

maan keskiarvo on. Oppimisilmaston laadusta kertoo koulun aktiivinen osallistuminen 

erilaisiin yhteistyöprojekteihin, joiden avulla pyritään parantamaan oppimisilmapiiriä. 

Koulu tarjoaa lisäksi opiskeluja tukevia palveluita. Esimerkiksi koulun kirjasto on 

oppilaiden vapaassa käytössä kirjastonhoitajan ollessa paikalla, samoin ATK-luokassa saa 

työskennellä vapaasti oppituntien ulkopuolella ja apua voi pyytää koulun 

mikrotukihenkilöltä. Koulussa järjestetään myös maksullista soitonopetusta.

Jos laatua tarkastellaan Harveyn ja Greenin erittelyn pohjalta, tutkittavaan kouluun liittyvä 

laatu voidaan määritellä kahdella tavalla. Laatua voidaan pitää poikkeuksellisena, koska 

lukion oppilaiden suoritukset ylioppilaskirjoituksissa ja IB-tutkinnossa ovat keskimääräistä 

tasoa parempia. Toisaalta laatua voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, koska koulu toimii 

varsin hyvin sen toiminnalle asetettujen monenlaisten vaatimusten ja normien puitteissa. 

Esimerkiksi vaatimukselle tarjota kansainväliset kriteerit täyttävää opetusta koulu on 

alkanut antaa opetusta IB-linjalla ja oppilaiden opetus vastaa tuloksista päätellen hyvin sille 

asetettuja tavoitteita.

Koulun laatukustannukset laskettiin kahdella eri tavalla. Ensiksi ne laskettiin 

vertailuaineiston perusteella, mutta koska saatavilla ollut vertailuaineisto oli suppea ja sen
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pohjalta lukion oppilaita voitiin tarkastella vain yhtenä ryhmänä, tehtiin toinen laskelma 

laatukustannuksista analysoimalla koulun toimintaa tarkemmin.

4.5.2 Laatukustannukset vertailuaineiston perusteella

Käytettävissä ollut vertailuaineisto oli suppea ja siihen sisältyvät tiedot olivat hyvin 

yleisluontoisia. Vertailuaineisto oli vuodelta 1998 ja se sisälsi muutaman yksityisen koulun 

tilinpäätöstiedot sekä Opetushallituksen julkaisemat Suomen peruskoulujen ja lukioiden 

käyttökustannusraportit. Vertailun perusteella määritellyt laatukustannukset kertovat sen, 

kuinka paljon enemmän kohdekoulussa käytettiin varoja oppilasta kohden verrattuna 

aineistossa oleviin muihin kouluihin. Tällainen laatukustannusten määrittely, jonka mukaan 

korkeammat kustannukset merkitsevät parempaa laatua, soveltuu opetustoiminnan 

laatukustannusten pohjaksi. Tämä johtuu siitä, että mitä yksilöllisempää opetusta koulussa 

annetaan, sitä kalliimmaksi sen järjestäminen tulee. Otetaan esimerkiksi tarkasteltavan 

koulun tarjoama laaja kielivalikoima, johon sisältyy monia sellaisia kieliä, joita ei opeteta 

muissa vastaavissa kouluissa. Tämä kielivalikoima nostaa koulun kokonaiskustannuksia 

sen takia, että opetusta varten joudutaan palkkaamaan useiden eri kielien opettajia ja 

opetusta annetaan pienemmissä ryhmissä, koska oppilaiden suurimpi valinnanvapaus johtaa 

siihen, että oppilaat suunnittelevat yksilöllisiä opiskelukokonaisuuksia. Tällainen käsitys 

laadusta ei ole ristiriidassa esimerkiksi Crosbyn laatumäärittelyn kanssa, jonka mukaan 

laatu on määriteltävä todetuksi yhdenmukaisuudeksi vaatimusten kanssa (Crosby 1986, 

19). Tässä tapauksessa vain tutkittavan koulun vaatimukset opetuksen laadusta ovat 

erilaiset kuin monissa muissa kouluissa, tosin mittarit opetuksen laadulle ovat ainakin 

lukioissa kaikkialla samat. Vertailun perusteella määritellyt laatukustannukset on esitetty 

seuraavassa taulukossa.
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Peruskoulun Lukion
oppilas oppilas

Kustannusten vertailu 
muutamaan yksityiseen 

kouluun
530 mk 2 100 mk

Kustannusten vertailu
Opetusviraston käyttö- 
kustannusraportteihin

0 mk 2 940 mk

Taulukko 4: Vertailun perusteella määritellyt laatukustannukset

Kuten taulukosta havaitaan, liittyvät koulun laatukustannukset nimenomaan lukioon. Syynä 

tähän on se, että lukiolle on määritelty erityistehtävä, jonka mukaan se järjestää 

englanninkielistä opetusta international baccalaureate -linjalla. Peruskoulun puolella voitiin 

korkeampi kustannustaso havaita vain tekemällä vertailua yksittäisiin kouluihin, mutta 

muuten tarkasteltavan peruskoulun kustannustasoa voitiin pitää samantasoisena tai 

alhaisempana kuin suurimman osan suomalaisia peruskouluja. Loikkasen ja Kirjavaisen 

(1992, 47) mukaan peruskoulutason tiedot ja taidot voidaan opettaa resurssiperustaltaan 

monenlaisissa toimintaympäristöissä, jolloin on kyse lähinnä sopeutumiskyvystä erilaisiin 

olosuhteisiin. Tulkitessaan koti- ja ulkomailla tehtyjen tutkimuksien tuloksia 

koulutoiminnan tehokkuuden arvioinnista he toteavat, että koulujen resurssiperustalla on 

merkitystä, mutta vaikutuksensa on myös muilla tekijöillä. Suoritustasoerot voivat riippua 

myös sellaisista resursseista, joita ei voida hankkia tavanomaisin keinoin, joista 

esimerkkeinä mainittakoon oppilaita innostava opettaja tai yleinen viihtyvyys koulussa. 

Tällaisilla tekijöillä on varmasti vaikutuksensa myös tutkittavan koulun laadukkuuteen.

4.5.3 Laatukustannukset koulutoiminnan analysoinnin perusteella

Vertailun perusteella saatiin selville koulun korkeampi kustannustaso muihin kouluihin 

nähden, joka määriteltiin laadusta johtuvaksi. Koska koulussa haluttiin tarkempaa tietoa 

siitä, miten laatukustannukset jakautuvat tavallisen lukiolaisen ja IB-lukiolaisen välillä, 

tehtiin toinen laatukustannuskartoitus. Kartoitus tehtiin rehtorin haastattelun pohjalta, jossa 

käytiin lävitse koulussa tehtävät toiminnot ja näihin toimintoihin liittyvät laatuaspektit. 

Toimintolaskentaprojektissa tehtyyn toimintojen kartoitukseen tukeutuen pystyttiin 

laatukustannukset selvittämään koulussa laajemmin kuin pelkkään kirjanpitoon nojautuen 

(Lipponen 1988, 46). Laatukustannuksiksi määriteltiin kaikki sellaiset kustannuserät, joilla
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oli jokin perusteltavissa oleva yhteys toiminnan laadukkuuteen. Laatukustannukset 

liittyivät joko toimintoihin tai olivat yksittäisiä tilinpäätöksen kulueriä. Toisille 

laatukustannuksille määriteltiin yksi arvo, kun taas toisille kustannuksille määriteltiin 

sellainen vaihteluväli, jolla niiden todellisen määrän voitiin olettaa sijaitsevan.

Toimintojen laatukustannukset

Koululle määritellyistä kahdeksastatoista toiminnosta kahdeksalla todettiin olevan jokin 

yhteys laadukkuuteen. Ensimmäinen erä oli IB-toiminto, jonka kustannukset 

kokonaisuudessaan määriteltiin laatukustannuksiksi. Koska tähän erään ei sisältynyt IB- 

opettajien palkkoja, tehtiin niiden selvittämiseksi erillinen laskelma, jonka tarkoituksena oli 

arvioida se osuus koko lukion opetuskustannuksista, joka kului Ш-opetukseen. IB- 

opetuksen kustannuksista otettiin laskelmaan mukaan vain se osa, jonka voitiin olettaa 

lisäävän opetuskustannuksia verrattuna saman oppilasmäärän opettamiseen muulla tavoin. 

Laskelma tehtiin sillä olettamuksella, että lukion kaikkia luokkia opetetaan yhtä monta 

tuntia viikossa.

Toisena eränä huomioitiin ATK-toiminto, jonka kustannukset määriteltiin osittain laatuun 

liittyviksi. Laatukustannuksiin otettiin mukaan mikrotukihenkilön palkka ja osuus koulun 

muista ATK-menoista sillä perusteella, että koululla oli käytössään kohtuulliset ATK- 

laitteet. Tiedotuksen kustannuksista määriteltiin laatuun liittyviksi se pieni osa, jonka 

voitiin olettaa lisäävän laatutietoisuutta koulussa ja sen ulkopuolella. Neljänneksi 

henkilöstöhallinnon kustannuksista erotettiin laatuun liittyen osa, koska työyhteisöllä ja 

työelämän laadulla on ilmeisesti vaikutusta siihen, miten laadukkaita varsinaiset toiminnot 

ovat (UusiRauva 1987, 9). Kouluhallinnon kustannuksista otettiin osa huomioon sillä 

perusteella, että toimittaessa yhteistyössä Yksityisten koulujen liiton ja kaupungin kanssa 

pyritään yhdessä edistämään koko koulutoiminnan laadukkuutta. Koska pedagogiikkaan 

sisältyy opetuksen kehittäminen, on se luonteeltaan toiminnan laatua edistävää, joten sen 

kustannus määriteltiin suurimmaksi osaksi laatuun liittyväksi. Lisäksi kirjaston 

kustannukset otettiin suurimmaksi osaksi mukaan laatukustannuksiin, koska koululla on 

kirjastonhoitaja, laaja kirjavalikoima ja kirjasto on oppilaiden vapaassa käytössä. 

Viimeisenä laatuun liittyvänä toimintona oli soitonopetus, joka kuitenkin jätettiin laskelman
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ulkopuolelle sillä perusteella, että se on maksullista toimintaa, josta saatavat tulot kattoivat 

siitä aiheutuvat menot.

Edellä esitettyjen toimintojen lisäksi laatukustannuksia liittyi muuhunkin koulun 

toimintaan, joita ei oltu erikseen määritelty toiminnoiksi. Tällaista toimintaa oli kielten 

opetus. Koska kielten opetus on koulussa laajaa, se aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Tätä 

ajatusta tukivat ne muutamat suhdeluvut, jotka laskettiin väitteen perustaksi. Ensinnäkin 

laskettiin kielten opetustarvikkeiden määrärahojen suhde kaikkiin opetuksen määrärahoihin 

ja toiseksi kielten opettajien suhteellinen määrä kaikista opettajista. Nämä suhdeluvut 

olivat sen verran suuria, että niiden perusteella voitiin olettaa laajan kielivalikoiman 

aiheuttavan koululle ylimääräisiä menoja verrattuna muihin kouluihin. Lisäksi arvioitaessa 

kielten opetuksen kustannuksia huomioitiin se seikka, että vähemmän opetettavat kielet 

kuten espanja ja italia kuluttavat enemmän resursseja suhteessa valtaosalle opetettaviin 

kieliin kuten englantiin ja ruotsiin, koska opetus joudutaan järjestämään pienemmissä 

ryhmissä. Kielten opetuksen kustannuksista osa huomioitiin laatukustannuksissa, kun taas 

muista opetuskustannuksista ei voitu erottaa mitään osaa laatuun liittyen.

Tilinpäätöksen kuluerät laatukustannuksina

Lisäksi jotkin tilinpäätöksen kuluerät määriteltiin osittain laatukustannuksiksi. 

Ensimmäinen tällainen erä oli opetuksen kokeellisuuteen liittyvät erät kuten 

laboratoriokustannukset, jotka olivat tutkittavassa koulussa korkeammat kuin monissa 

muissa kouluissa, koska koulun laboratoriot olivat keskimääräistä tasoa parempia. Toisena 

eränä oli erilaisiin projekteihin osallistuminen kuten tiedelukio ja mediakurssi, joiden avulla 

pyritään lisäämään opetuksen laadukkuutta. Myös koulun korkeat monistuskulut voitiin 

liittää laatuun, koska monisteita jakamalla oppilaille saatiin annettua ajankohtaista 

oppimateriaalia.

Tällä tavoin saatiin selville laadun kokonaiskustannukset, jotka jaettiin oppilasmäärän 

perusteella peruskoululaisille ja lukion erilaisille oppilaille. Seuraavassa taulukossa on 

esitetty laskelman tulos.
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Peruskoulun
oppilas

Tavallinen
lukiolainen

IB-oppilas

Arvioidut 
laatukustannukset 

toiminnan analysoinnin 
perusteella

1 380 mk 
- 1 520 mk

1 380 mk 
- 1 520 mk

1 780 mk 
- 2 330 mk

Arvioidut ylivertaisen 
laadun kustannukset 

toiminnan analysoinnin 
perusteella

620 mk 
- 1 060 mk

620 mk 
- 1 060 mk

1 020 mk 
- 1 870 mk

Taulukko 5: Toiminnan analysoinnin perusteella määritellyt laatukustannukset

Taulukon alaosassa on esitetty sellaiset laatukustannukset, joiden voidaan ajatella syntyvän 

koulun toiminnan ylivertaisesta laadusta muihin kouluihin verrattuna, kun taas ylempänä 

esitetyt laatukustannukset liittyvät kaikkeen siihen yleiseen laadukkuuteen, joka on 

havaittavissa koulun toiminnassa. Ylivertaisena laatuna pidetään sellaista toimintaa, jonka 

ansiosta koulu erottuu muiden joukosta. Tavallaan ylivertainen laatu voidaan mieltää 

koulun tarjoamaksi ylellisyydeksi, jota esimerkiksi laaja kielivalikoima edustaa. 

Laskettaessa ylivertaisen laadun kustannuksia jätettiin edellisen laskelman jotkin erät 

kokonaan huomiotta ja toisista eristä otettiin mukaan vain arvion mukaiset osuudet. Tämän 

ylivertaista laatua kuvaavan laskelman taustalla oli ajatus siitä, että muissakin kouluissa 

tehdään vastaavia laadullisia toimintoja kuten panostetaan henkilöstöön ja suunnitellaan 

opetusta, jolloin näiden kaikkien toimintojen ei voida olettaa olevan tutkitussa koulussa 

oleellisesti laadukkaampia kuin muillakaan.

Toimintojen ja kustannuserien tarkemmalla analysoinnilla saatiin tehdyksi yhdenlainen 

laatukustannuslaskelma. Analysointi toi esille sellaisia laatuun liittyviä eriä, joita ei 

monestikaan tule edes ajatelleeksi. Laatukustannuksia ei voitu määritellä kovin tarkasti, 

koska niiden selvittäminen jouduttiin pitkälti tekemään erilaisten arvioiden pohjalta. 

Analyysin avulla saatiin kuitenkin muodostettua kokonaiskuva koulutoiminnan laadusta 

tällä hetkellä. (Lipponen 1988, 46) Jos toiminnalle määritellään yleisesti jokin tavoitetaso, 

voidaan tähän liittyen määritellä erikseen laadun tavoitekustannukset. Tällaisia laadun 

tavoitekustannuksia olisivat esimerkiksi ne ATK-laitteisiin sijoitettavat lisäresurssit, joiden 

avulla parannettaisiin oppilaiden mahdollisuuksia käyttää tietokoneita opiskelussaan.
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4.6 Casen yhteenveto ja tulokset

Caseosuudessa on esitetty monenlaisia laskelmia ja analyyseja, joiden tarkoituksena oli 

auttaa tutkittavaa koulua löytämään vastaus kahteen erilliseen kysymykseen. Toinen 

kysymys koski opetuksen korkeamman tason ylläpitoon tarvittavia lisäkustannuksia ja 

toinen liittyi koulun omistamien kiinteistöjen vaikutukseen kokonaiskustannuksissa.

Vastauksia varten ensimmäiseksi rakennettiin toimintolaskentamalli, jonka avulla saatiin 

selville eri koulutasojen oppilaskohtaiset kustannukset sekä eri kiinteistöjen 

kokonaiskustannukset. Näitä tietoja käytettiin lähtökohtana muissa laskelmissa ja 

analyyseissä.

Koulun kiinteistökustannuksiin perehdyttiin kolmella eri tavalla. Ensinnäkin 

toimintolaskelman mukaisia kiinteistökustannuksia verrattiin tilinpäätöksen mukaisiin 

kiinteistökuluihin ja -tuloihin, jolloin voitiin tutkia eri kiinteistöjen kannattavuuksia. 

Toiseksi koulun kiinteistökustannuksia verrattiin VTT Rakennustekniikan tilastollisiin 

kiinteistökustannuksiin, jolloin saatiin selville koulun resurssikäyttö suhteessa muihin 

kiinteistöjen omistajiin. Kolmanneksi tehtiin laskelma siitä, millaisiksi koulun 

kiinteistökustannukset tulevaisuudessa muodostuvat, jos kiinteistöihin tehdään suunnitellut 

korjaukset.

Koulun laatukustannukset laskettiin kahdella tavalla. Ensiksi laatukustannukset laskettiin 

vertailemalla eri koulujen oppilaskohtaisia kustannuksia. Tässä laskelmassa korkeammat 

kustannukset määriteltiin liittyviksi laadukkaampaan opetukseen. Toinen 

laatukustannuslaskelma tehtiin analysoimalla koulun toimintaa ja kustannuksia. Kaikki 

sellaiset toiminnot ja kustannukset otettiin laskelmassa huomioon, joilla oli jokin yhteys 

toiminnan laadukkuuteen.

Koulun opetukseen liittyvien oppilaskohtaisten laatukustannusten yhteenveto on esitetty 

seuraavassa taulukossa. Laatukustannusten oppilaskohtaiset markkamäärät vaihtelevat eri 

laskentatapojen välillä huomattavastikin, mutta se on yhteenvedosta selvästi havaittavissa, 

että laatukustannukset liittyvät suurimmaksi osaksi lukion oppilaisiin. Tämä on
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luonnollista, koska lukiolle on määritelty erityistehtäväksi tarjota englanninkielistä IB- 

opetusta ja muutenkin lukiolaisten kielivalikoima on laajempi kuin peruskoululaisten.

Lukion oppilaat

Peruskoulun
oppilas

Tavallinen
lukiolainen

IB-oppilas

Eri määrittelytavoilla 
laskettujen laatukustannusten 

vaihteluväli
0 mk

- 1 520 mk
620 mk 

- 2 940 mk
1 020 mk 

- 2 940 mk

Eri määrittelytavoilla laskettujen 
laatukustannusten keskiarvot 705 mk 1 835 mk 2 135 mk

Taulukko 6: Laatukustannusten yhteenveto

Koulussa tiedettiin viime vuoden tilinpäätöksen perusteella, että koulun toiminta oli 

tappiollista. Tätä tappiota ei oltu eritelty koulussa millään tavalla, vaan se oli esitetty 

yhtenä eränä. Niinpä toimintolaskelman pohjalta tehtiin laskelma, jonka avulla voitiin 

osoittaa kunkin oppilasryhmän osuus tappiosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

oppilaskohtaiset kustannukset ja tulot sekä näiden erotuksena syntyvät tappiot.

Peruskoulun
oppilaat

Luk
opp

ion
laat

ala-aste yläaste lukio IB
Toimintolaskelman mukaiset 

oppilaskohtaiset kokonais
kustannukset

23 310 mk 26 960 mk 21 550 mk 28 020 mk

Opetustoimen tulo
rahoitus ja muut opetukseen 

liittyvät tulot
20 960 mk 20 960 mk 21 910 mk 22 130 mk

Erotus oppilas
kohtaisten tulojen ja 

menojen välillä
- 2 350 mk - 5 300 mk 360 mk - 5 890 mk

Taulukko 7: Oppilaskohtaiset tappiot

Kuten taulukosta nähdään, kaikista muista oppilasryhmistä syntyi koululle tappiota paitsi 

tavallisista lukiolaisista. Tappion suurimpana syynä voidaan helposti pitää liian pieniä 

avustuksia kaupungilta ja valtiolta. Muita tuloja koululaisista ei paljoakaan ole joitakin 

yksittäisiä tukia ja maksuja lukuunottamatta. Peruskoulussa ala-asteen oppilaiden 

kustannukset ovat yleensä aina pienemmät kuin yläasteen oppilailla. Koska tarkasteltavassa 

koulussa on sekä ala- että yläasteen oppilaita, on tämä seikka alentanut koulun saamia
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avustuksia verrattuna siihen tilanteeseen, että koulussa olisi vain yläaste. Lisäksi koulun 

saamia avustuksia lukion erityistehtävän johdosta on alennettu viime vuosina, joka näkyy 

IB-oppilaiden tappiollisuutena.

Eri oppilasryhmien aiheuttamia tappioita voitiin analysoida vieläkin tarkemmin, jolloin 

saatiin erotetuksi sellaiset osuudet tappioista, jotka voitiin liittää johtuviksi kiinteistöistä ja 

yleisesti opetustoimesta. Laskelma oli välttämätön, koska koulussa uskottiin, että monista 

opetuksen laatuun vaikuttavista seikoista on jouduttu tinkimään nimenomaan korkeiden 

kiinteistökustannusten johdosta. Toimintolaskelmassa jokaiselle oppilaalle oli kohdistettu 

kiinteistökustannuksia 4 360 mk, joka sisälsi kaikki kiinteistöihin liittyvät kustannukset. 

Toimintolaskelmassa ei oltu huomioitu kiinteistöistä saatuja tuloja, koska tarkastelun 

kohteena olivat kustannukset kokonaisuudessaan. Kun oppilaskohtaisissa kustannuksissa 

huomioitiin kiinteistöistä saadut tulot, jäi oppilaskohtaiseksi kiinteistökustannukseksi 

2 710 mk, joka näkyi alentuneina oppilaskohtaisina kustannuksina. Tällöin oppilaskohtaiset 

tappiot vähenivät, mutta edelleen vain tavalliset lukiolaiset tuottivat koululle katetta.

Jotta koulun kärsimästä tappiosta voitiin erottaa osuudet johtuen kiinteistöistä ja yleensä 

opetustoimesta, tehtiin erillinen laskelma. Laskelma on tehty koko koulun tasolla siten, että 

peruskoululaisia on käsitelty yhtenä ryhmänä ja IB-oppilaita omana ryhmänään. Tavalliset 

lukiolaiset jätettiin erittelyn ulkopuolelle, koska heidän opettamisensa tuotti koululle tuloja, 

joilla voitiin kattaa osittain muiden oppilasryhmien aiheuttamia tappioita. Kun tavallisten 

lukiolaisten tuottama kate vähennettiin muiden oppilaiden aiheuttamista tappioista, saatiin 

koko koulun viime vuoden tappioksi 890 000 mk. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

tappion erittely.

Peruskoulu IB-linja

Tappio yhteensä 1 350 000 mk 200 000 mk

Kiinteistöistä 
johtuva tappio 690 000 mk 130 000 mk

Opetustoimen
tappio 660 000 mk 70 000 mk

Taulukko 8: Tappion erittely kiinteistöistä ja opetustoimesta johtuvaksi
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Peruskoululaisten aiheuttamasta tappiosta erotettiin 690 000 mk kiinteistöistä

aiheutuvaksi, joka laskettiin vähentämällä oppilaille kohdistetuista kiinteistökustannuksista 

valtion maksama tuki kiinteistömenojen kattamiseksi. Tämä erotus kertoo sen, kuinka 

paljon enemmän koululla on mennyt kiinteistöjen ylläpitämiseen varoja verrattuna 

kiinteistöistä saatuihin tuloihin ja tukiin. IB-oppilaiden kiinteistöistä johtuva tappio sisältää 

kiinteistökustannukset kokonaisuudessaan, koska heistä maksetuista tuista ei ollut 

käytettävissä tarkempaa erittelyä. Loput tappioista määriteltiin opetustoimesta johtuviksi, 

koska niitä ei voitu kohdistaa muuallekaan. Tämän laskelman perusteella voitiin sanoa, 

ettei kaikki koulun tappio ollutkaan peräisin kiinteistöistä, vaan osa tappiosta syntyi 

opetustoimeen liittyvistä muista toimista.

Kun koulun toimintaan perehdyttiin tehtävien toimintojen tasolla, voitiin pelkästään 

opetukseen liittyviksi resursseiksi erottaa 62 % ja kiinteistötoimintaan liittyviksi 18 % 

kaikista koulun käyttämistä resursseista. Tältä pohjalta voitiin sanoa, että opetus ja omien 

kiinteistöjen ylläpito ovat keskeisessä asemassa koulun resurssien käytössä. Kun 

tarkastelua tehtiin toimintolaskelman laskentakohteita käyttäen, havaittiin, että oppilaisiin 

liittyvät kustannukset olivat 81 % kaikista koulun kustannuksista, kun taas 

kiinteistökustannuksien osuus säilyi 18 %:ssa. Koska toimintolaskelmassa kiinteistöihin 

liittyvät toiminnot oli määritelty siten, että ne sisälsivät kaikki kiinteistöihin liittyvät toimet, 

kului koulun resursseista kaikkiaan 18 % kiinteistöjen ylläpitoon. Muiden tukitoimien kuin 

kiinteistötoimien kustannuksiksi voitiin määrittää 19 % koulun resurssikäytöstä, joka on 

myös melkoisen suuri summa kokonaisuudesta.

Laskelmissa kiinteistökustannukset on huomioitu sen suuruisina kuin ne toteutuivat 

vuonna 1999. Tällainen kustannusten esittämistapa jättää huomiotta tulevaisuudessa 

tehtävien korjauksien vaikutukset kustannustasoon. Koska koulu halusi tukea sille 

päätökselle, mitä sen tulisi tehdä omistamilleen kiinteistöilleen, tehtiin arvio 

lähitulevaisuuden kunnossapitokustannusten tasosta. Koulun oman ja kaupungin arvion 

mukaan kiinteistöjen kunnossapitokustannukset ovat tulevaisuudessa 

770 000 - 1 650 000 mk vuodessa, kun vuonna 1999 ne olivat olleet yhteensä 370 000 mk. 

Tällaiset suunnitellut kunnossapitokustannukset tarkoittavat oppilaskohtaisten
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kiinteistökustannusten kasvamista 380 - 1 220 mk :11a vuodessa. Tässä 

kiinteistökustannusten kasvussa ei ole huomioitu muiden kiinteistönpidon kustannusten 

mahdollista kasvua, joka voi myös nostaa kustannusten tasoa huomattavasti. 

Tulevaisuuden kunnossapitokustannuksiin tulisi varautua tekemällä tarpeeksi suuria 

poistoja. Mitä suuremmaksi muodostuu poiston ja kunnossapitokustannusten välinen 

erotus, sitä suurempi on kiinteistön omistajalle muodostuva korjausvelka (Hekkanen 1995, 

9). Koulun tapauksessa tämä erotus oli merkittävä.

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli laskea erään koulun oppilaisiin ja kiinteistöihin liittyvät 

kustannukset siten, että koulun johto pystyi tekemään laskelmien perusteella strategisena 

pidettäviä päätöksiä. Tehtyjä laskelmia varten perehdyttiin ensinnäkin toimintolaskennan 

teoriaan ja yhtenä sen soveltamisalueena kiinteistökustannuslaskentaan, ja toiseksi 

tutustuttiin laatuun ja laatukustannuslaskentaan liittyvään perusteoriaan. Teoriaosuuden 

jälkeen käytiin lävitse kouluun liittyvä case kokonaisuudessaan. Tällöin tutkittavalle 

koululle laskettiin toimintolaskelman mukaiset kustannukset, tehtiin analyysiä koulun 

kiinteistökustannuksista sekä määriteltiin kouluun liittyvät laatukustannukset. Teorian ja 

tutkittavan koulun empiirisen analyysin pohjalta esitetään seuraavaksi pohdintaa siitä, 

soveltuuko esimerkkitapaukseen jatkuva laskenta vai kertaluontoiset ad hoc -selvitykset, 

sekä miten perinteinen laatukustannusteoria on sovellettavissa kouluympäristöön.

5.1 Minkälainen laskenta soveltuu kouluun?

Tässä työssä on tehty erillislaskelmat oppilaisiin ja kiinteistöihin liittyvistä kustannuksista 

erään koulun strategisen johtamisen tarpeita varten. Kaikki laskelmat tehtiin 

kertaselvityksenä hyödyntäen sekä koulun sisäistä että ulkopuolista tietoa. Yrityksen 

strategisen asemoinnin kannalta on tärkeää tietää jotain toimialan keskimääräisistä 

kustannusrakenteista ja kilpailijoiden kustannuksista. Strategiseksi johdon laskennan tekee
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nimenomaan sen ulospäinsuuntautuneisuus ja aikajänne, jossa huomioidaan nykyisyyden 

lisäksi menneisyys ja tulevaisuus. Tehdyissä laskelmissa käytettiin suurimmaksi osaksi 

menneisyystietoa (ex post -tietoa), joka soveltui erittäin hyvin laskentaprojektin tarpeisiin. 

Kiinteistökustannusten analysoinnissa hyödynnettiin myös tulevaisuustietoa (ex ante - 

tietoa).

Toimintolaskennan avulla voidaan parantaa myös erilaisten palveluiden 

kustannuslaskentaa. Sitä voidaan käyttää kertaselvityksissä, joiden tarkoituksena on 

tuottaa täsmällistä kustannustietoa päätöksenteon tueksi, kuten tässä työssä oli tavoitteena. 

Tulevaisuudessa tarkasteltavalle koululle olisi hyötyä laskea kustannukset 

toimintolaskennan mukaisesti. Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen koululle olisi 

suhteellisen helppoa, koska seurattavia toimintoja ja laskentakohteita on vähän. Laskennan 

avulla voitaisiin eri kustannusten kehitystä seurata tarkemmin ja suurimmalle rahoittajalle 

eli kaupungille ja valtiolle voitaisiin kustannustiedot raportoida nykyistä helpommin.

Katetuottolaskelmia voidaan soveltaa päätöksenteossa, kun kyseessä on rutiininomainen 

lyhyen aikavälin päätöstilanne. Sen sijaan katetuottolaskelmat eivät sovellu strategisten 

päätösten suunnitteluun, joissa kaikki mahdolliset kustannukset on otettava huomioon. 

Tehdyissä laskelmissa huomioitiin kaikki kustannukset, jotta vastaukset koulun johdon 

esittämiin kysymyksiin olisivat olleet mahdollisimman kattavat.

Kiinteistökustannusten seuraamiseen koulun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

Tehdyn selvityksen avulla saatiin selville nykyisten kiinteistökustannusten vaikutus koulun 

kokonaiskustannuksiin. Näitä erilaisia kiinteistökustannusten eriä tulisi seurata 

tulevaisuudessakin, jotta nähtäisiin, miten kiinteistöihin liittyen tehdyt päätökset 

vaikuttavat kokonaiskustannustasoon. Tähän kustannusseurantaan soveltuu 

toimintolaskenta.

Kiinteistökustannuksia on syytä välillä verrata myös muiden kiinteistönomistajien 

kiinteistökustannuksiin, jotta saadaan käsitys omasta resurssikäytöstä. Tätä varten voidaan 

tehdä vuosittain erillislaskelmat, jotka on helppo toteuttaa, mikäli omat 

kiinteistökustannukset rekisteröidään samalla tavalla kuin vertailuaineisto. Tähän päästään
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sillä, että mahdollisessa toimintolaskelmassa eri kiinteistöjen kustannukset rekisteröidään 

erikseen ja ne ilmoitetaan KH-ohjekortin mukaisesti. Tulevaisuuden erilaisiin 

kiinteistökustannustarpeisiin tulisi varautua hyvissä ajoin ennakolta päivittämällä 

kunnossapitosuunnitelmat vuosittain, jonka perusteella erilaisia korjauksia voitaisiin 

ajoittaa oikein eri vuosille.

Koulun laatukustannusten jatkuva seuraaminen vaatii jo enemmän töitä. Jos 

laatukustannusten määrittely tehdään kustannustason perusteella, täytyy vertailua varten 

hankkia tietoa muiden koulujen oppilaskohtaisista kustannuksista vuosittain. Tällainen 

laskelma voidaan hyvin toteuttaa kertalaskentana sen jälkeen, kun edellisen vuoden 

vertailutiedot ilmestyvät. Jos laatukustannuksia halutaan seurata toiminnan analysoinnin 

kautta, on se yksinkertaisimmin tehtävissä toimintolaskennan tiedoista. Tällöin on vain 

vuosittain mietittävä ne osuudet eri toiminnoista ja kustannuksista, jotka voidaan liittää 

laatuun. Mikäli koulu määrittelee toiminnalleen tietyt laatukustannustavoitteet, tulisi näiden 

saavuttamista pystyä seuraamaan jatkuvasti.

Pysyvästä toimintolaskentajärjestelmästä olisi koululle paljon hyötyä, mikäli sellainen 

otettaisiin käyttöön. Tällöin oppilaskohtaisten ja eri kiinteistöihin liittyvien kustannusten 

jatkuva seuraaminen olisi helpompaa kuin nykyisin, ja laatukustannustenkin laskennassa 

toimintolaskelman perustietoja voitaisiin hyödyntää. Järjestelmän rakentaminen ei veisi 

kovinkaan pitkää aikaa ja yhdistämällä järjestelmä koulussa jo oleviin järjestelmiin, 

saataisiin suurin osa toimintolaskennan käyttöön tarvittavista tiedoista. Joitakin uusia 

ratkaisuja kuitenkin tarvittaisiin kuten kansliahenkilökunnan ja kiinteistöpuolen henkilöiden 

ajankäyttöseuranta. Mikäli koulussa ei haluta investoida pysyvään laskentajärjestelmään, 

tulee tässä työssä esitetyn kaltaiset kustannuslaskelmat tehdä edelleen kertaselvityksinä 

tarvittaessa. Niiden tekeminen vie aikaa ja on työlästä, koska kaikki tarvittavat tiedot pitää 

kerätä eri lähteistä. Koulun oma tilanne, kuinka usein ja paljon se tarvitsisi 

toimintolaskentaj ärj estelmän tuottamaa tietoa, ratkaisee sen, kannattaako koulun tehdä 

investointi järjestelmään.
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5.2 Perinteisen laatukustannusteorian soveltuvuus kouluympäristössä

Perinteinen laatukustannusteoria on sovellettavissa parhaiten tuotantotoimintaa 

harjoittaviin yrityksiin, koska siellä laatukustannukset ovat siinä ympäristössä, jossa niihin 

liittyvä teoria on syntynyt. Laatukustannusteorian soveltamista suositellaan myös 

palvelualoille, mutta se on monesti hankalaa ja voi vaatia toisenlaista lähestymistä 

aiheeseen.

Koulun toimintaan liittyvät laatukustannukset voidaan periaatteessa esittää perinteisen 

jaottelun mukaan ennaltaehkäisyn, valvonnan ja virheiden kustannuksina, mutta jaottelun 

tekeminen ei ole kovin helppoa eikä relevanttia. Tämä johtuu siitä, että koulutoiminta on 

luonteeltaan aivan erilaista kuin perinteinen tuotantotoiminta. Lisäksi koulutoiminta 

poikkeaa huomattavasti myös muista palvelualoista. Jaottelun tekemistä hankaloittaa 

koulutoiminnan luonne, johon sisältyy se, että koululla on muitakin asiakkaita kuin vain 

oppilaat, ja että oppilaat itse osallistuvat aktiivisesti opettamisprosessiin. Ennaltaehkäisyn 

laatukustannukseksi voidaan määritellä muun muassa opetuksen pedagoginen suunnittelu 

ja opetussuunnitelman laatiminen, joiden avulla pyritään varmistamaan opetuksen laatu 

ennakolta. Valvonnan laatukustannuksia puolestaan edustavat sellaiset menoerät, jotka 

liittyvät oppilaiden oppimisen seurantaan opetuksen aikana kuten kokeisiin liittyvät 

kustannukset.

Sen sijaan virhekustannusten määrittäminen on jo huomattavasti hankalampaa. Syynä tähän 

on se, ettei koulutoiminnasta voida erottaa virhettä samalla tavoin kuin 

tuotantotoiminnasta. Tuotannossa virhe nähdään siinä, ettei tuote toimi tai se ei vastaa sille 

asetettuja vaatimuksia jne. Palvelutoimissakin virhe havaitaan monesti heti kuten asiakkaan 

tyytymättömyytenä väärin suoritettuun palveluun. Sen sijaan virheen määrittäminen 

koulutoiminnassa on hankalaa. Koulutoimelle on asetettu tietyt kriteerit, jotka kaikkien 

koulun oppilaiden tulisi pystyä täyttämään. Näitä kriteereitä on valvottava koulussa, jolloin 

herää kysymys siitä, onko mahdollinen virhe oppilaan vai koulun. Jos opetustoiminta 

mielletään eräänlaiseksi tuotantotoiminnaksi, koulun sisäiseksi virheeksi voidaan määritellä 

oppilaan kokeessa reputtaminen, jota varten oppilaalle joudutaan järjestämään 

uusimismahdollisuus. Samalla perusteella ulkoiseksi virheeksi voidaan määritellä oppilaan
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luokalle jääminen, jonka vaikutukset heijastuvat myös koulun ulkopuolelle. Näissä 

virhetapauksissa voidaan ajatella myös niin, että on koulun kyvykkyyttä karsia oppilaiden 

joukosta ne, jotka kaipaavat lisäopetusta selviytyäkseen asetetuista kriteereistä. Tällöin 

kyse ei olekaan toiminnan virheistä, vaan koulutoiminnan yleisestä laadukkuudesta täyttää 

sille annetut tehtävät. Myöskin koulutoiminnan laatukustannusten jaottelu 

yhdenmukaisuuden ja poikkeamien laatukustannuksiin on keinotekoista, koska 

koulutoiminnassa ei voida yksioikoisesti erottaa oikein ja väärin tekemistä toisistaan.

Laatukustannuslaskentaan liittyy oleellisesti ajatus siitä, että laadun paraneminen alentaa 

kustannuksia. Koulussa tällaista yhteyttä ei ole havaittavissa, vaan laatutason noustessa 

kustannukset pikemminkin kasvavat. Jos koulussa halutaan panostaa kaikkien oppilaiden 

tehokkaaseen opettamiseen, joudutaan resursseja käyttämään esimerkiksi ajanmukaisen 

opetusmateriaalin hankintaan ja tarvittavan tukiopetuksen jäijestämiseen. Laatutason 

nousu tukee näin kaikkia oppilaita tasapuolisesti. Tällä yleisellä opetuksen laatutason 

nousulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että joillekin oppilaille mahdollisesti tarjotaan 

ylellisyydeksi määriteltäviä palveluita kuten musiikki- tai kielipainotteista opetusta, joka 

myös lisää koulun kustannuksia. Eri kunnissa peruskoulujen ja lukioiden opetus 

järjestetään erilaisilla resurssipanoksilla. Vaikka toisissa paikoissa panostetaan kouluihin 

enemmän kuin toisissa, ei opetustuloksissa ole nähtävissä tätä panostusta. Esimerkiksi 

kunnan sijainti, yhdyskunta- ja elinkeinorakenne vaikuttavat siihen, miten koulutus on 

mahdollista järjestää, joka puolestaan vaikuttaa kustannuksiin (Ojala 1997, 32). Niinpä 

opetus pienessä kunnassa voi tulla ympäristöön liittyvien tekijöiden takia kalliimmaksi kuin 

suuremmissa kaupungeissa. Näillä yksittäisillä kustannusvaihteluilla ei ole yhteyttä koulun 

laadukkuuden kanssa.

Crosbyn toteamus, että laaduttomuus maksaa, pätee myös koulumaailmassa. Tällöin asiaa 

on tarkasteltava erikseen sekä yhteiskunnan että koulun kannalta. Yhteiskunnan kannalta 

on tärkeintä, että kaikki peruskoulun ja lukion käyneet oppilaat omaavat asetettujen 

kriteereiden mukaiset vähimmäistiedot, jotta heidän jatkokoulutuksensa tulee mahdolliseksi 

järjestää samoilta peruslähtökohdilta. Yhteiskunta on valmis maksamaan luokalleen 

jääneiden kustannukset, jotta hekin saavuttavat nämä minimikriteerit, sillä yhteiskunnan 

kannalta on koulutoiminnan laaduttomuutta päästää luokalta tai koulusta sellainen oppilas,
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joka ei hallitse minimitietoja. Koulun laatukustannuksiin liittyy oleellisesti yhteiskunnalle 

lankeavat laatukustannukset. Tämä johtuu siitä, että koulutuksen suurin rahoittaja on 

veronmaksajat, joiden maksamista veroista katetaan myös koulun laatuun liittyvät 

kustannukset. Tähän kohti soveltuu ajatuksellisesti Taguchin hävikkifunktio, jonka avulla 

kuvataan sitä tappiota, joka yhteiskunnalle syntyy laaduttomasta toiminnasta. Kun 

tarkastellaan opetusta muillakin tasoilla kuin peruskoulussa ja lukiossa, syntyy 

yhteiskunnalle tappiota siitä, jos jokin koulu tarjoaa sellaista opetusta, jolle ei löydy 

käytännön sovellusmahdollisuuksia. Yhteiskunnallinen tappio johtuu siitä, että kyseisen 

opetuksen saaneet henkilöt joudutaan kouluttamaan uudelleen johonkin toiseen toimeen.

Yksittäisen koulun näkökulma laatuun ja laaduttomuuteen on erilainen kuin yhteiskunnan. 

Jokainen koulu voi määritellä opetustoiminnan laadukkuuden eri tavoin ja omista 

lähtökohdista, joka näkyy myös erilaisina painotuksina opetuksessa. Demingin käsitys siitä, 

että laatu parantaa yrityksen kilpailuasemaa, pätee kouluissakin. Esimerkiksi erityislukiot 

saavat valita oppilaansa monien halukkaiden joukosta, kun taas tavalliset ja paikalliset ■ 

lukiot ottavat opiskelijoikseen millein kaikki halukkaat. Vaikka koulu tarjoaisi kuinka 

korkealaatuista opetusta tahansa, oppilaiden joukossa on aina sellaisia yksilöitä, jotka eivät 

pysty omaksumaan asioita samalla tavoin kuin muut. Näin ollen jokaisen oppilaan 

yksilölliset piirteet vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka laadukkaana koulun tarjoamaa 

opetusta voidaan yleisesti pitää. Esimerkiksi koulun laadukkaan maineen takia voi koululle 

tulla kannattavammaksi tarjota oppilailleen niin paljon tukiopetusta, että kaikki sen 

oppilaat selviävät koulussa kerralla eteenpäin.

Laatukustannukset pystytään määrittelemään oppilaitoksille siinä missä muillekin 

palveluille ja tuotantotoiminnalle, ainoastaan lähestymistapa aiheeseen on erilainen ja 

sovellettava aina tilanteen mukaan. Tässä työssä laatukustannuksia lähestyttiin kahdella eri 

tavalla. Ensinnäkin laadun mittariksi otettiin koulun yleinen kustannustaso verrattuna 

muihin kouluihin, joka on aivan erilainen lähestymistapa laatukustannuksiin kuin 

perinteinen laatukustannusteoria. Toiseksi laatukustannukset määriteltiin toiminnan 

analysoinnin kautta, joka vastasi pitkälti sitä mallia, jolla laatukustannukset yleisesti 

määritellään yrityksissä, ainoastaan laatukustannusten jaottelu oli toisenlainen kuin 

perinteisissä malleissa.
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opetus:
yläaste

5 173 000 mk
opetus:

lukio
5 124 000 mk

kiinteistö: 
koulu ja asunnot

3 081 000 mk
kiinteistö:
urheilutalo

941 000 mk
kiinteistö:
yhteiset

527 000 mk
IB

163 000 mk
ATK

276 000 mk
soitonopetus
378 000 mk

talous
201 000 mk

tiedotus
154 000 mk

kanslia
524 000 mk

henkilöstöhallinto 
109 000 mk
kouluhallinto
108 000 mk

pedagogiikka
937 000 mk

ruokala
1 897 000 mk

kirjasto
163 000 mk
peruskoulun
oppilashuolto
281 000 mk

ala-aste 
7 048 000 mk 

per op. 18 950mk
yläaste 

6 528 000 mk 
per op. 21 900mk

lukio
5 728 000 mk 

per op. 17 200mk
IB-lukio 

1 137 000 mk 
per op. 23 700mk

kiinteistö: 
urheilutalo 

1 170 000 mk
kiinteistö:

koulu
3 374 000 mk

kiinteistö: 
asunnot 

37 000 mk
soitonopetus

379 000 mk


