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1. Johdanto1. Johdanto
Ongelma:Ongelma: Yliopistojen Yliopistojen 
taloudellisuuspaineettaloudellisuuspaineet
TiedTiedäämmekmmeköö kuinka taloudellista tai kuinka taloudellista tai 
kustannusvaikuttavaa tietokustannusvaikuttavaa tieto-- ja ja 
viestintviestintäätekniikan hytekniikan hyöödyntdyntääminen minen 
opetuskopetuskääytytöössssää on? on? 
•• MitkMitkää ovat investointien kustannukset ja ovat investointien kustannukset ja 

hyhyöödyt?dyt?
•• MitkMitkää ovat uusien opetusmuotojen ovat uusien opetusmuotojen 

kkääyttyttöökustannukset ja vaikutukset kustannukset ja vaikutukset 
oppimiseen?oppimiseen?



2. Kustannusten mittaus2. Kustannusten mittaus
•• Kustannusten mittauksen Kustannusten mittauksen 

ppäääävaihtoehdot:vaihtoehdot:
1.1. Kassasta maksujen avullaKassasta maksujen avulla
2.2. Voimavarojen kulutuksen rahaVoimavarojen kulutuksen raha--arvon arvon 

mmäääärityksen avullarityksen avulla
3.3. Uhrausten nimeUhrausten nimeääminen (ja arvostaminen)minen (ja arvostaminen)

•• Kannattavuustarkastelun Kannattavuustarkastelun 
ppäääävaihtoehdot:vaihtoehdot:

1.1. Menojen ja tulojen vertailuMenojen ja tulojen vertailu
2.2. Kustannusten ja hyKustannusten ja hyöötyjen vertailutyjen vertailu
3.3. Uhrausten ja vaikutusten vertailuUhrausten ja vaikutusten vertailu



KustannuslaskennanKustannuslaskennan vaiheetvaiheet

1.1. KustannustenKustannusten jaottelujaottelu
voimavaratyypeittvoimavaratyypeittääinin / / 
kustannuslajilaskentakustannuslajilaskenta

2.2. KustannustenKustannusten kohdistaminenkohdistaminen
toiminnoilletoiminnoille, , jotkajotka voimavarojavoimavaroja
kuluttavatkuluttavat / / toimintolaskentatoimintolaskenta

3.3. ToiminnoilleToiminnoille kertyneidenkertyneiden kustannustenkustannusten
kohdistaminenkohdistaminen laskentakohteillelaskentakohteille / / tuotetuote--
asiakasasiakas ymym. . kustannuslaskentakustannuslaskenta



Toimintojen kustannusten Toimintojen kustannusten 
laskentalaskenta

Palkkamenot

TVT-toiminnot
•tekniikan hankinta ja käyttöönotto

•mikrotuki ja viankorjaus

Opetustoiminnot
•oppimateriaalilähteiden tarjoaminen

•kurssimateriaalin lähettäminen
•keskustelufoorumin ylläpitäminen

•kurssimateriaalin ja etätehtävien vaihto

Investointimenot

henkilöstön aika

Tila- ja materiaalimenot

pinta-ala ja määrät



3. Laskentakohteiden kustannusten 3. Laskentakohteiden kustannusten 
laskentalaskenta

Mutta mikMutta mikää on ton täässssää tapauksessa tapauksessa 
mielekmielekääs laskentakohde?s laskentakohde?
•• VastuualueetVastuualueet
•• TuotteetTuotteet
•• AsiakkaatAsiakkaat
•• Yliopisto kokonaisuudessaanYliopisto kokonaisuudessaan



LaskentakohteenLaskentakohteen hyhyöötyjentyjen jaja
uhraustenuhrausten tarkastelutarkastelu

KenenKenen tai tai minkminkää kannaltakannalta
kannattavuuttakannattavuutta tarkastellaantarkastellaan??
•• YksittYksittääineninen kurssikurssi
•• YliopistonYliopiston laitoslaitos tai tai muumuu yksikkyksikköö
•• OpettajaOpettaja
•• OpiskelijaOpiskelija
•• YksittYksittääineninen yliopistoyliopisto
•• SuomenSuomen korkeinkorkein koulutuskoulutus

kokonaisuutenakokonaisuutena



4. Kustannustietojen 4. Kustannustietojen 
hyhyöödyntdyntääminen minen 

VastuualuelaskentaaVastuualuelaskentaa, jonka avulla voitaisiin , jonka avulla voitaisiin 
luoda tietoluoda tieto-- ja viestintja viestintäätekniikan tekniikan 
opetuskopetuskääyttyttöööön liittyvn liittyvääää ankaraa ankaraa 
taloudellisuuspainetta.taloudellisuuspainetta.
PPäääättööksentekoa avustavia laskelmiaksentekoa avustavia laskelmia, joiden , joiden 
avulla voitaisiin tehdavulla voitaisiin tehdää taloudellisesti entisttaloudellisesti entistää
jjäärkevrkeväämpimpiää ja paremmin perusteltuja ja paremmin perusteltuja 
valintoja.valintoja.
Kustannustietoisuuden lisKustannustietoisuuden lisääääminenminen, jonka , jonka 
tarkoituksena olisi kiinnitttarkoituksena olisi kiinnittääää huomiota huomiota 
mahdolliseen yliopiston varojen tuhlaamiseen mahdolliseen yliopiston varojen tuhlaamiseen 
ja voitaisiin kja voitaisiin kääynnistynnistääää riittriittäävvään ajoissa n ajoissa 
tarpeelliset korjaavat toimet.tarpeelliset korjaavat toimet.



MillaisiaMillaisia kysymyksikysymyksiää tietotieto jaja
viestintviestintäätekniikantekniikan opetuskopetuskääyttyttöööönn liittyyliittyy??

AtkAtk-- luokanluokan varustaminenvarustaminen..
•• InvestointiInvestointi. . EsimEsim. . PerustelutPerustelut ERPERP-- ohjelmistonohjelmiston

hankinnallehankinnalle..
•• KKääyttyttöö. . EsimEsim. . KKääyttyttöötunnintunnin t. t. kkääyttyttäämmäättttöömmäänn

kapasiteetinkapasiteetin kustannuksetkustannukset??

EtEtää-- jaja verkostoverkosto--opetusopetus..
•• PPäääättööss. . EsimEsim. . HyHyöötyjentyjen jaja uhraustenuhrausten vertailuvertailu

olevaanolevaan opetusmuotoonopetusmuotoon..
•• OhjausOhjaus. . EsimEsim. . KKääyttyttöööönn perustuvaperustuva

porkkanarahaporkkanaraha..
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