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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan toimintolaskennan ja toimintojohtamisen soveltuvuutta yliopistojen laskenta- ja johtamismenetelmäksi kirjallisuuden,
artikkeleiden ja case -tutkimusten perusteella.
Tutkielmassa käsitellään toimintolaskennan ja -johtamisen syntyä ja teoriaa sekä menetelmän peruskäsitteitä, jotka ovat välttämättömiä
menetelmän hahmottamiseksi. Lisäksi selvitetään menetelmän syntyyn johtaneita syitä eli perinteisten kustannuslaskentamenetelmien puutteita,
joita toimintoperusteisella menetelmällä on lähdetty korjaamaan. Esimerkkejä perinteisten menetelmien tuottamista virheellistä laskelmista ovat
usein julkisuudessa esitetyt tutkintojen hinnat, joihin laskennassa on jätetty täysin huomioimatta yliopistojen tehtäväkentän laajuus ja
monimutkaisuus.
Peruskäsitteiden läpikäymisen jälkeen käsitellään yliopisto-organisaation erityispiirteitä, jotka vaikuttavat tämän alun perin valmistavaan
teollisuuteen tarkoitetun menetelmän käyttöön. Tämän jälkeen sovelletaan esiteltyä menetelmää yliopisto-organisaatiossa ja käydään läpi sekä
mahdollisuuksia että ongelmia, joita toimintolaskenta tuo mukanaan. Tutkielmassa käsitellään neljää eri toimintolaskennan sovellutusta, jotka on
toteutettu sekä suomalaisissa että ulkomaalaisissa yliopistoissa.
Toimintojen avulla organisaation toimintaa voidaan mallintaa ja saada aiempaa täydellisempää tietoa organisaation toiminnasta. Näin toimintaan
liittyvä epävarmuus vähenee ja organisaatio pystyy reagoimaan hallitummin muuttuvaan ympäristöön. Mallintamisen lopputuloksena on
yksinkertaistettu malli, joka sovitulla aggregointitasolla kuvaa organisaation toimintaa. Tämän mallin avulla tuotekustannukset voidaan laskea ja
organisaation johto pystyy ohjaamaan toimintaa. Näin saadun kustannustiedon avulla voidaan tehdä päätöksiä niin hinnoittelun, tuotevalikoiman
kuin organisaation rakenteen optimoinnin suhteen.
Toimintolaskennan ja -johtamisen olemassaolon oikeutus perustuu epäsuorien kustannusten kohdistamiseen tuotteille ja palveluille sen mukaan,
miten ne syntyvät, eikä sen mukaan, mikä on kätevintä. Tämä pätee myös yliopistoissa, joissa kustannukset kohdistetaan aiemmin käytetyn
oppilasmäärän sijasta todellisen resurssikäytön mukaan. Tuloksena on tarkkaa kustannusinformaatiota, joka on hyödyllistä kaikkea yliopiston
päätöksentekoa ajatellen. On kuitenkin muistettava, että huomiota ei keskitetä vain kustannusten laskentaan, hallintaan ja karsimiseen vaan
toiminnan on kokonaisuudessaan pohjauduttava organisaation tavoitteisiin, tehtäviin ja strategiaan.
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