
KUSTANNUSLASKENTA HAMMASLABORATORIOSSA 

Miksi 
hammaslaboratoriossa 
tarvitaan 
kustannuslaskentaa 
Kustannuslaskenta kuuluu yrityksen 
tai yhteisön sisäiseen laskentaan. 
Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan 
järjestelmiä, jotka tuottavat tietoa 
yr i tyksen johdon tarko i tuks i in . 
Sisäinen laskenta eroaa ulkoisesta 
laskennasta siten, että sille ei ole 
asetettu lain määräämiä muoto
seikkoja kuten ulkoisen 
laskennan puolella, esi
merkiksi tilinpäätöksen 
kohdalla, on asetettu 
(Riistämä ja Jyrkk iö , 
1991:35). Täten kustan
nuslaskennalle ei ole ole
massa mitään ulkoisesti 
säänneltyä tapaa, vaan 
laskentajär jestelmien 
luonne ja rakenne täytyy 
jokaisen yrityksen itse 
ratkaista. 

Kustannuslaskennal le 
voidaan asettaa kui
tenkin seuraavia yleisiä 
tavoitteita ja tehtäviä 
(esim. Belkaoui 1991:2-3). 

Yrityksen suunnitellessa 
ja budjetoidessa tulevaa 
tilikautta on syytä tietää valmistuksen 
ja muiden liiketoiminnan tapahtu
mien ennustettavat kustannukset ts. 
rahan käyttö niin luotettavasti kuin 
mahdollista, jotta rahoitus voidaan 
järjestää asiaankuuluvalla tavalla. 
Lyhytkestoisten kall iskorkoisten 
lainojen ottaminen rahotusvajeisiin 
voi helposti syödä koko yrityksen 
kannattavuuden. 

Tuotekohta is ten kustannusten 
selvittäminen palvelee erityisesti 
tuotteiden hinnoittelua ja täten 

tarjousten tekemistä tuotteiden 
potentiaal isi l le ostaji l le. Tuote
kohtaiset kustannuksettulisi pystyä 
laskemaan laboratoriokohtaisesti 
eikä uskoa koko toimialan arvioituja 
keskiarvoja. 

Kustannuslaskenta palvelee myös 

Osa 1 
Ari Salo, HLL, KTM 

Tämän artikkelisarjan 
ensimmäisen osan tar
koituksena on valaista 
niitä tavoitteita, joita 
asetetaan kustannus
laskennalle hammas
laboratorioissa. 
Artikkelisarjan toisessa 
osassa kuvataan eri 
kustannuslaskenta
järjestelmien periaatteet 
ja järjestelmien erojen 
merkitys tuotekustan
nusten laskemisessa ja 
laskennan vaikutuksia 
hinnoittelupäätöksiin. 

ulkoisesti säädeltyä laskentatointa 
kuten tuloslaskentaa ja rahoitus-
laskentaa. 

Kustannuslaskennan eräänä tär
keänä tehtävänä on toimia apuna 
yrityksen toiminnan valvonnassa. 
Jos kustannuslaskentaa ei suoriteta, 
voi yritys toimia kannattamattomasti 
pitkän aikaa ja vasta tilinpäätös 
paljastaa til ikauden huonon tu loksen. 
Kustannuslaskennan tehtävänä on 
varmistaa, että yritys toimii kannat
tavasti ja taloudellisesti. 

Kustannuslaskenta tukee yrityksen 
pitkän ja lyhyen tähtäyksen päätök
sentekoa. Päätöksiin kuuluvat mm. 
hinnoittelu, investointien hyväksy
minen ja a l ihankintapäätökset . 
Samoin kustannuksia nostavien tai 
a lentavien prosess ien vertai lu 
kuuluu kustannuslaskennan tavoit
teisiin. 

Palautetiedon luonti on eräs tärkeä 
kustannuslaskennan tehtävä. Ennen 
tilikautta tehdyt suunnitelmat voidaan 
varmistaa joko tilikauden kuluessa 
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tai sen aikana. Jatkuvan palaute
tiedon luominen on tärkeää, jotta 
k i r is tyvässä k i lpa i lu t i lanteessa 
osataan sopeutua nopeasti uusiin 
haasteisiin. 

KUSTANNUSLASKENNAN 
TAVOITTEET 

Kustannuslaskentajärjestelmälle 
hammaslaborator iossa voidaan 
edellisistä yleisistä tavoitteista johtaa 
seuraavat tavoitteet jaominaisuudet: 

1. Laskentajärjestelmän on täy
tettävä johdon informaatiotarpeet. 
Järjestelmän on tuotettava vaivat
tomasti se tarvittava informaatio, 
jota yrityksen johto käyttää hyväk
seen. Järjestelmän ei tarvitse tuottaa 
informaatiota, jota ei käytetä hyväksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 
järjestelmän luomista täytyy tuntea 
yrityksen järjestelmältä haluaman 
informaation luonne. 

2. Laskentajärjestelmän tulisi voida 
käyttää hyväksi kir janpitoinfor
maatiota ainakin jossain määrin. 
Tilikarttojen muokkaaminen kus
tannus laskentaa he lpot tavaks i 
helpottaa tietojen keruuta. 

3. Tuotekohtaisten kustannusten 
selvittäminen. Tuotekohtaisia kus
tannuksia käytetään tuloslaskel
missa, budjetoinnissa, (varastojen 
invento inn issa) ja tuo t te iden 
hinnoittelussa. Kustannuslaskennan 
pitäisi kohdistua sekä aikaansaa
tujen että aikaansaatavien tuot
teiden kustannusten selvittämiseen. 
Tuotekohtaisten kustannusten sel
vittäminen estää yrityksen tuote
rakenteen vinoutumisen kannatta
mat tomaks i t i lanteessa, jossa 
hammaslaboratorio ei voi valita itse 
valmistamiaan tuotteita. 

Hammaslaborator io ei itse voi 
vaikuttaa tuotevalikoimiinsa paljoa
kaan, vaan kaikki tilaajien haluamat 
tuotteet ovat tuoteval ikoimissa. 
Laskentajärjestelmän tulisi siten 
helpottaa esimerkiksi alihankinta
päätöksiä. 

4. Kustannuslaskentajärjestelmän 
tulisi auttaa yrityksen johtoa toi
minnan tehostamisessa. Riittävän 
tarkka tieto kustannusten syntymi
sen lähteistä voi auttaa hammas

laboratoriota alentamaan kustan-
nuksiatai tehostamaan tuotantoaan 
ja karsimaan toimintoja, jotka ovat 
asiakkaalle arvoa tuottamattomia. 

5. Järjestelmän tulisi olla yksin
kertainen ja joustava, ja sen ei tulisi 
olla kallis käyttää. Monimutkaiset 
tuotekohtaisten kustannusten laske
misperusteet johtavat järjestelmästä 
luopumiseen hammaslabora to
rioissa, joissa ollaan perinteisesti 
valmistuspainotteisiajo koulutuksen 
perusteella. Laskentajärjestelmän 
kustannukset eivät saisi ylittää siitä 
saatavaa rahallista hyötyä. 

6. Kustannuslaskentajärjestelmän 
tulisi olla helposti ymmärrettävä. 
Helposti ymmärrettävään tietoon on 
yrityksen johdon helpompi sitoutua, 
kuin informaatioon, jonka liittyminen 
tuotteisiin on jonkin teoreettisen 
konstruktion varasssa. 

7. Kilpailutilanteessa hinnoittelun 
apuna oleminen. Varsinkin julkiselle 
sektorille tehtävät tarjoukset on 
osattava tehdä kustannuksiin ja 
haluttuun voittoon perustuen, ei 
arvioiden. 

MIKSI TARVITAAN LABORA
TORIOKOHTAINEN KUSTAN
NUSLASKENTAJÄRJESTELMÄ 

Useat hammaslaborator iot yhä 

hinnoittelevat tuotteensa Liiton 
hinnastojen mukaan tietämättä 
tuotteiden valmistuskustannuksia. 
Liiton vanhentuneiden ohjehintojen 
käyttäminen tuotteiden hinnoit
telussa ei ole järkevää. Ensinnäkin 
vanhat hinnoitteluperusteet ovat 
hämärtyneet tuotannontekijöiden 
hintojen muuttuessa voimakkaasti. 
Toiseksi keskimääräistykset millä 
tahansa toimialalla ovat vaarallisia 
josiksi, että konekanta ja osaaminen 
vaihtelevat laboratoriosta toiseen. 

Kilpailutilanteen koventuminen on 
hei jastunut tuot te iden hintojen 
laskuna jopa siinä määrin, ettäjotkut 
laboratoriot myyvät osan tuotteista 
tappiollisesti. Tuotehintojen reilu 
alentaminen on liiketaloudellisesti 
vaarallista, jollei tuotteiden todellisia 
valmistuskustannuksia tiedetä. 

A l ihankintapäätökset hammas
laboratorioissa ovat vaikeita ja usein 
väärin perustein tehtyjä. Alihankin
tapäätökset tulisi aina tehdä perus
tuen tarveharkintaan ja päätöksien 
taloudelliset seuraamukset tulisi 
pystyä ennakoimaan kustannus
laskennan avulla. Oma valmistus ei 
aina ole kannattavin vaihtoehto, 
mutta toisaalta liian kalliiden ali
hankkijoiden käyttäminen alentaa 
liiketoiminnan kannattavuutta. 

1990-luvullatapahtuneet muutokset 
kilpailutilanteessa ja lainsäädän
nössä ovat osaltaan vaikuttaneet 
siihen, että laboratoriokohtainen 
kustannuslaskenta on tullut entistä 
tärkeämmäksi. 

Kilpailulainsäädännön kiristyminen 
poisti Liiton ohjehinnastot hammas
laboratorioista 1992 alusta. Tämä 
muutos oli usealle hammaslabora
toriolle ongelmallinen, sillä samaan 
aikaan alkoi kilpailu nopeasti kiristyä 
hammaslabora tor io iden väl i l lä. 
Paikallisesti toimineet hammas
laboratoriot saivat kilpailijoikseen 
koko kotimaassa toimivia hammas
laboratorioita tai jopa kansainvälisiä 
laboratorioita. Arvonlisäverouudis
tus poisti liikevaihtoveron hammas
teknisiltä tuotteilta vuonna 1994. 
Jotkut hammaslaboratoriot laskivat 
tuotehintojaan perustamatta niitä 
laskennallisiin seikkoihin. 

Kustannuslaskenta hammaslabo
ratorioissa on entistä tärkeämpää. 
Erilaiset työt laboratoriossa vaativat 
erilaisen määrän resursseja valmis
tusprosessissaan ja pelkän "musta 
tuntuu"- menetelmän käyttäminen 
tuotteiden hinnoittelussa johtaa 
helposti kilpailukyvyttömään hinnoit
teluun. Yrittäjä, joka maksaa työn
tekijöilleen töiden valmistamisen 
kustannukset, voi joutua rahoit
tamaan asiakkaan toimintaa väärillä 
hinnoittelupäätöksillä. 
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KUSTANNUSLASKENTA HAMMASLABORATORIOSSA 

Kustannuslaskenta
järjestelmät: 
periaatteet ja erot 

KUSTANNUSLASKENTA
JÄRJESTELMÄN ELEMENTIT 

Kustannuslaskentajärjestelmään 
kuuluu seuraavia toimintoja. Järjes
telmä kerää kustannukset jollakin 
"luonnollisella" jaottelulla esimerkiksi 
käytettyihin materiaaleihin, sähkön 
kulutukseen tai palk
kakustannuksiin. Sen 
jälkeen jär jestelmä 
kohdistaa kustannuk
set kustannuspaikoille 
kuten osastoil le tai 
kustannuskohteille ku
ten toiminnoi l le tai 
tuotteille (Horngren & 
Foster, 1991:26). 

Kustannuslaskennas
sa pyritään laskemaan 
ns. kustannusobjektin 
kustannukset. Kustan-
nusobjekti eli -kohde 
on mikä tahansa asia, 
jonka kustannukset 
halutaan selvittää. 

Kustannuskohde voi 
olla tuote, sen osa, 
valmistusmenetelmä 
tai osa siitä tai mikä tahansa muu 
kohde, jonka kustannusten selvit
tämisen katsotaan olevan tärkeää. 

Tuotekohta is ten kus tannusten 
muodostumiselementit ovat niitä 
osasia, joista tuotekohtaiset kus
tannukset muodostuvat . Näitä 
elementtejä voidaan erottaa neljä 
eri luokkaa (Innes & Mitchel l , 
1993:4). 

Välittömät materiaali- eli 
ainekustannukset 

Näihin kuuluvat kaikki ne fyysiset 
aineet, jotka voidaan liittää suoraan 
tuotteeseen kuuluviksi, eli aineet, 
jotka voidaan tunnistaa ja mitata. 
Ainekustannuksiin voidaan lukea 

Osa 2 

Ari Salo, HLL, KTM 

Kustannuslaskennan 
tavoitteet hammaslabora
toriossa on kuvattu tämän 
artikkelisarjan ensimmäi
sessä osassa. Tämän 
artikkelin tarkoituksena on 
perehdyttää lukija erilais
ten kustannuslaskenta
järjestelmien periaatteisiin 
ja laskentatapoihin sekä 
kuvata niitä eroja, jotka 
ovat merkittäviä tuotekus-
tannusten muodostumisen 
kannalta. 

Kolmannessa osassa käsi
tellään hammaslabora
torion laatukustannuksia. 

raaka-aineet, jotka sisältyvät lopul
lisen tuotteen rakenteeseen; osat ja 
puol ivalmisteet, jotka ostetaan 
ulkopuol is i l ta tahoi l ta. Lisä- ja 
apuaineet, joita tarvitaan valmistus
prosessissa mutta, jotka eivät sisälly 
lopulliseen tuotteeseen lainkaan tai 
eivät oleellisina määrinä, kuten liimat, 
luetaan usein kuuluviksi välillisiin 
kustannuksiin. Samoin käsitellään 
ns. käy t töa ineet , jo tka ovat 

tuotantoprosessissa kuluvia aineita, 
kuten polttoaineita, ja ns. tarvikkeet 
kuten korjausaineet ja varaosat. 

Välittömät työkustannukset 

Tähän kuuluu työntekijöiden välitön 
palkka. Tuotteelle kohdistetaan 
palkkakustannuksia sen valmis
tuksessa tarv i t tav ien määr ien 
mukaan. Tuotteille kohdistetaan 

10 

palkkakustannuksia ottaen huo
mioon kunkin työvaiheen suorittajan 
palkkakustannukset eikä kaikkien 
työntekijöiden keskimääräistä palk
kaa. Välittömiin palkkoihin voidaan 
helpost i l isätä henk i lös tös ivu-
kustannukset eli henkilöstön so
siaaliturvamaksut ja vakuutukset, 
koska ne syntyvät vä l i t tömien 
palkkojen suhteessa. 

Muut välittömät kustannukset 

Näihin kuuluvat ne muut tuotteille 
välittömästi kohdistettavissa olevat 
kustannukset, joita tuotantoprosessi 
aiheuttaa. Näitä voivat olla maksut 
patenteista, lisensseistä ja välittömät 
energ iakustannukset , jos nii tä 
seurataan tuotekohtaisesti. 

Yleiskustannukset (tai välilliset 
kustannukset) 

Yleiskustannuksiin sisältyvät kaikki 
muut kustannukset, joita ei voi 
välittömästi kohdistaa tuotteil le. 
Näihin kuuluvat esimerkiksi jo 
mainitut välilliset ainekustannukset, 
hallinnon ja markkinoinnin kus
tannukset, lämmitys- ja valais-
tuskustannukset jne. 

Kustannuslaskennan periaate on 
kohdistaa tuotteille kaikki ne kus
tannukset, joiden katsotaan aiheu
tuneen tuotteen valmistamisesta. 
Tätä sanotaan a iheut tamispe-
riaatteeksi. Kustannukset voivat olla 
tuotteen kannalta katsottuna joko 
välittömiä tai välillisiä. Välittömät 
kustannukset ovat niitä kustan
nuksia, jotka voidaan tunnistaa ja 
mitata ja joiden voidaan katsoa 
syntyneen välittömästi tuotteen 
valmistuksessa. Näitä kustannuksia 
ovat pääasiassa valmistuspaikat ja 
materiaalien käyttö. Välillisiä eli ns. 
yleiskustannuksia ovat kaikki muut 
kustannukset. Välil l iset kustan
nukset ovat hajanainen joukko 
erinäisiä kustannuksia jotka voidaan 
jakaa kolmeen pääluokkaan. 

1. Kustannukset, joita ei voida 
tarko i tuksen mukaisest i l i i t tää 
yksittäisen tuotteen valmistukseen, 
koska nämä kustannukset ovat 
yhteisiä usealle tuotteelle, kuten 
esimerkiksi yrityksen hallinto. 

2. Kustannukset jotka voitaisiin 

kohdistaa välittömästi tuotteil le, 
mutta käytännöllisistä tai mukavuus 
syistä ei haluta kohdistaa tuotteille 
välittömästi. Tällaisia kustannuksia 
hammaslaboratoriossa ovat esi
merkiksi energiakustannukset. 

3. Kustannukset jotka kuuluvat 
välittömästi yksittäisille tuotteille, 
mutta joiden katsotaan kuuluvan 
sopivimman koko tuotannolle. Näitä 
kustannuksia ovat es imerk iks i 
ylitöistä maksetut korvaukset. 

Yleiskustannuksia hammaslabora
toriossa aiheuttavat mm. seuraavat: 

Tuotantotilat ja tuotannon ylläpito: 
yhtiövastike tai vuokra, remontit, 
lämmitys ja valaistus, vartiointi, 
vakuutukset, kiinteistövero ja sii
vous. 

Koneet ja laitteet: koneiden ja 
laitteiden kuluminen, joka otetaan 
huomioon tilinpäätöksessä poistona, 
koneiden ja laitteiden energian 
kulutus, koneiden huolto ja kor
jaukset jne. 

Koulutus: valmistusprosessiin kou
lutus ja kurssit. 

Kirjanpitoja pankkipalvelut. 

Töiden vastaanottoja laskuttaminen, 
reskontran pito. 

Pakkaus ja kuljetus: töiden pakkaus 
ja kuljetus aiheuttavat yleiskus
tannuksia, jotka usein jätetään 
huomio imat ta kus tannuks issa . 
Tähän kuuluvat lähetin työajan 
käyttö, kulkuneuvon kustannukset 
pakkaustarvikkeet jne. Varsinainen 
rahti joko matkahuollon tai postin 
välityksellä on kullekin työlle välitön 
kustannus. 

Materiaalien hankinta: töissä käy
tettävien materiaalien hankinnasta 
koituu välillisiä kustannuksia, jotka 
ovat riippumattomia materiaalien 
hinnoista. Ostotoiminnasta aiheutuu 
kustannuksia inventoinnista, itse 
tilausten tekemisestä, lähetyslistojen 
tarkistamisesta, laskujen maksa
misesta jne. Näihin kuuluvat mm. 
rahdit ostoista, ostoista vastaavan 
henkilön työajan käyttö, mahdollisen 
ATK: n käyttö jne. 

Myynnin ed is täminen: Markk i 
nointitoimenpiteet, ilmoitukset. 

Muut välilliset kustannukset, esim. 
välilliset materiaalit valmistuksessa, 
perform geeli, hiekkapuhallushiekka 
jne. 

ERILAISET KUSTANNUSLAS
KENTAJÄRJESTELMÄT 

Lisäyslaskentajärjestelmä (Job-
order Costing) 

Per in te is is tä täyskat tee l l i s is ta 
kustannuslaskentajär jestelmistä 
käsittelen vain niin sanottua lisäys-
laskentaa, joka perinteisistä kus
tannuslaskentajärjestelmistä parhai
ten sopii monituotevalmistusyri-
tyksiin ja siten hammastekniseen 
laboratorioon. 

Täyska t tee l l i sessa kustannus
laskennassa tuotteille kohdistetaan 
kaikki ne kustannukset, jo iden 
katsotaan aiheutuneen tuotteiden 
va lmis tamisesta t iet tynä a jan
jaksona. Tuotteille kohdistettavia 
kustannuksia ovat välittömät mate
riaalikustannukset, välitön työ ja 
osuus yrityksen välillisistä kustan
nuksista. Välittömät kustannukset 
voidaan kohdistaa suoraan tuotteille 
tarvittavien määrien mukaan. Välil
listen kustannusten kohdistaminen 
tuotteille suoraan ei ole mahdollistä, 
vaan ne pyritään kohdistamaan 
tuotteille jonkin tuotteen resurs-
sikäyttöä kuvastavan kohdistus-
perusteen mukaan. Useimmiten 
kohdistusperusteena käytetään 
välittömiä työtunteja tai konetunteja. 

Kustannuspaikkalisäyslaskennan 
tuloksena saadaan omakustan
nusarvo: 

Omakustannusarvo = 
palkkakustannukset + 

materiaalikustannukset + osuus 
välillisistä kustannuksista 

(^yleiskustannuslisät) 

Yleiskustannuslisät lasketaan re-
surssikulutusta parhaiten kuvaavan 
volyymisidonnaisen jakoperusteen 
avulla, esimerkiksi työtuntien tai 
palkkakustannusten tai materiaa
likustannusten perusteella (Riistämä 
& Jyrkkiö 1991:181). Yleiskustan
nuslisän laskeminen tapahtuu siten, 
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että kunkin kustannuspaikan yleis
kustannukset tiettynä ajanjaksona 
jaetaan jol lakin kohdistamispe-
rusteena käytetyllä suoritemäärällä, 
esimerkiksi ajanjakson työssäolo
ajan väl i t tömi l lä palkkakustan
nuksilla tai työtunneilla. Jos ni
mittäjänä käytetään palkkakus
tannuks ia , saadaan tu loks iks i 
prosentuaalinen lisä, esimerkiksi 
35% välittömistä palkoista. Jos taas 
nimittäjänä käytetään työtuntien 
määrää, saadaan tulokseksi tun-
tikohtainen välillisten kustannusten 
lisä, esimerkiksi 25 markkaa tun
nissa normaalin palkan lisäksi. 

Per inteinen kustannuspaikka-
l isäys laskenta on suhteel l isen 
yksinkertainen menetelmä. Sen 
perusteella kohdistetaan välillisiä 
kustannuksia tuotteille yleiskus
tannuslisien avulla, jotka kuitenkaan 
eivät täysin vastaa resurssikäyttöä. 
Se voi siten vääristää tuotekohtaisia 
kustannuksia eikä tuo esiin tuotta
vuuden parantamismahdollisuuksia 
(Lumijärvi 1993:19). Tämä perustuu 
siihen, että toisille tuotteille koh
distetaan liikaa välillisiä kustan
nuksia, jolloin nämä tuotteet ovat 
asiakkaalle liian kalliita ja jonka 
johdosta ne menettävät markki-

Esimerkki 1 . Tuotekalkyyli (kokoproteesi) täyskatteellisesta 
lisäyslaskennasta käyttäen kustannuspaikkalisäyslaskentaa 

Materiaalikustannukset" reseptin " mukaan 
Palkkakustannukset ajankäytön 
mukaan 4 t x 100 mk/t 
Valmistuksen yleiskustannuslisä 
45.5 % palkoista (=400 mk *0,455 ) 

279 mk 

400 mk 

182 mk 

Valmistusarvo VA 861 mk 

Hallinnon ja markkinoinnin kustannukset 
8.3 % valmistuksen kokonaiskustannuksista 
(Valmistusarvosta) (=861 mk * 0,083) 
Lähetyskustannukset 
(=rahdit: 24 mk x 4, eli rahdit vaih yhteen suuntaan) 

71 mk 

96 mk 

Omakustannusarvo OKA 1028 mk 

noitaan, kun taas toisille tuotteille 
kohdistetaan liian vähän välillisiä 
kustannuksia, jolloin nämä tuotteet 
myydään usein tappiolla, ja kun ne 
eivät kohtaa k i lpa i lua muiden 
valmistaj ien tahol ta saavat ne 
valmistuksessa korostuneen paikan, 
jolloin koko yritys toimii tappiollisesti. 

Lisäyslaskenta vyöryttää kustan
nuksia volyymiperusteella tuotteille, 
jolloin usein pienivolyymiset tuotteet 
saavat kontolleen aivan liian vähän 
välillisiä kustannuksia (Lumijärvi 
1993:23). Täytyy kuitenkin muistaa, 
että tässä volyymiperuste ei tarkoita 
tuotteiden lukumäärää vaan esi
merkiksi tuotteen valmistuksessa 
tarvittavia työtunteja. Mitä koneel-
lisempi tuotanto on sitä huonommin 
es imerk iks i vä l i t tömät palkka
kustannukset käyvät väl i l l isten 
kustannusten laskentaperusteeksi. 
Toisin sanoen kalliita koneellisia 
resursseja tarvitsevat työt saavat 
l isäyslaskennal la l i ian alhaisia 
tuotekustannuksia. 

Lisäyslaskenta ei kerro yrityksen 
omistajille mistä säästää, jos ajat 
käyvät koviksi, sillä perinteinen 
kustannuslaskenta kertoo liikkeen
johdolle missä kustannuksia syntyy, 
muttei kerro mikä kustannukset luo. 
Tämä johtaa intuit ion käyttöön 
kustannussaneerauksessa. Samoin 
tavanomainen kustannuslaskenta ei 
huomioi yrityksen kokonaiskustan
nuksia. Esimerkiksi ns. "below-the-

Vaihe 1. 
Kohdistaminen 
kustannusaltasiin 

Yleiskustannukset 
Välilliset kustannukset 

Ensimmäisen tason 
kustannusajurit 

Toiminto 1 Toiminto 2. Toiminto 3. 

Kohdistaminen 
tuotteille 

Toisen tason 
kustannusajurit 

TUOTE A. TUOTE B. 

Välitön kohdistus 

Välittömät kustannukset 

Kuva 1. Kustannusten kohdistaminen toiminnoille ja tuotteille toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa. 
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line"-kustannukset, joita ovat myyn
nin, jakelun, tuotekehityksen ja 
hallinnon kustannukset unohdetaan 
usein kohdentaa tuot te i l le tai 
asiakkaille (0 'Guin 1991:25-26). 

TOIMINTOPERUSTEINEN 
KUSTANNUSLASKENTA 

Toimintoperusteinen kustannus
laskenta (Activity-Based Costing) on 
yrityksen informaatiojärjestelmä, 
joka ylläpitää ja prosessoi tietoa 
yrityksen toiminnoista ja tuotteista. 
Järjestelmä tunnistaa yri tyksen 
resurssit ja toiminnot ja kohdistaa 
kustannuksia näille toiminnoil le 
niiden resurssikäytön mukaan ja 
sitten kohdistaa toimintojen kus
tannukset tuotteille käyttäen erilaisia 
kustannusajureja. Nämä kustan
nusajurit kuvastavat tuotteen tarvit
semien toimintojen käyttöä. 

Toimintoperusteinen laskenta (ABC) 
perustuu prosessiin, jossa yrityksen 
koko to imin ta , jo i ta ovat mm. 
tuotesuunnittelu, valmistus ja mark
kinointi, on jaettu erilaisiin toimin
toihin. Periaatteena on, että toiminnot 
käyttävät resursseja, joita ovat 
ihmiset, mater iaal i t , koneet ja 
tuotanto la i tokset . Tuot teet ja 
as iakkaat käyt tävät to imin to ja 
(Lumijärvi 1993:22). Toimintojen 
kustannukset määräytyvät toimin
to jen resurss ikäy tön mukaan . 
Tuotteen valmistuksessa aiheu
tuvien välittömien kustannusten ja 
tuotteen tarvitsemien toimintojen 
aiheuttamien yhteenlaskettujen 
kustannusten perusteel la muo
dostuu tuotekohtainen kustannus. 

Tuotteen valmistuksessa eri toi
mintoja voi olla muutamia tai jopa 
useita kymmeniä. Tavoitteena on 
selvittää mitä eri toimintoja tuote 
tarvitsee valmistusprosessissa ja 
selvittää kaikki ne kustannukset, 
jotka toiminnot aiheuttavat. Toimin
noille kohdistetaan erilaisia kus
tannuksia, joista tärkeimmät ovat 
yleiskustannuksiin sisältyvät palkka
kustannukset, koneiden ja laitteiden 
aiheuttamat kustannukset. 

Kustannusajuri (cost driver) on 
mikä tahansa tekijä, jonka muutos 
aiheuttaa muutoksen kyseiseen 
kustannuskohteeseen li ittyvissä 
kokonaiskustannuksissa (Horngren 

1991:28). Toimintoperusteisessa 
laskennassa kustannusajurit kuvas
tavat tietyn toiminnon ja siihen 
liitettävien kustannusten syy- ja 
seuraussuhdetta. Kustannusajuri on 
siis suorituksen mittayksikkö, joka 
mittaa toiminnon aiheuttamia kus
tannuksia. 

Kustannusajureita on kahta eri tasoa 
(Turney, 1994:95-98). Ensimmäisen 
tason kustannusajurit (resurssiajurit) 
ovat niitä, joilla yleiskustannukset 
kohdistetaan toiminnoille. Toisen 
vaiheen kohdistaminen joko tuote-
linjoilletai tuotteille tapahtuu käyttäen 
toisen tason kustannusajureita. 
Toisen tason kustannusajureita 
sanotaan myös toimintoajureiksi. 
Toimintoajurit ovat niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat toiminnon suoritus-

tiheyteen ja siihen, että toimintoa 
tehdään. Toi m i ntoaj u rit kertovat sen 
kuinka paljon kyseistä toimintoa 
kustannuskohde kuluttaa, esimer
kiksi posliinin polttojen lukumäärä. 

Tuotekustannusten erot jäävät 
kokoproteesin kohdalla erittäin 
pieniksi (lisäyslaskennalla 1028 mk), 
mutta yleensä paljon käsityötä 
tarvitsevat tuotteet saavat lisäys
laskennalla suurempia tuotekus
tannuksia kuin toimintoperusteisella 
laskennalla laskettuna. Toisaalta 
taas pal jon kal l i i ta koneel l is ia 
resursseja tarvitsevat tuotteet ovat 
lisäyslaskennalla laskettuna huo
mattavasti alhaisempia kustan
nuksiltaan. 

Esimerkki erään toiminnon aiheuttamista kustannuksista: 

Teräksen valu (sisältää sekä valamisen että valun purkamisen 
ja hiekkapuhalluksen.) 
Välillisiä kustannuksia aiheuttavat: 
Valulingon (esim. Nautilus) kuluminen (vuosipoisto) 15 000 mk 
Valulingon vuosihuolto (jaksotettu) 2 000 mk 
Esilämmitysuunin kuluminen (vuosipoisto) 2 600 mk 
Hiekkapuhaltimen kuluminen (vuosipoisto) 1 400 mk 
Energian käyttö 600 mk 
Instrumenttien kuluminen 500 mk 
Virhevalujen kustannukset 10 valuvirhettä 3 000 mk 

YHTEENSÄ 26100 mk 

kun tiedetään että jokainen valu tapahtuma aiheuttaa likimain saman 
verran välillisiä kustannuksia voidaan tämän toiminnon kustannukset 
jakaa tuotteille siten, että lasketaan valu-toiminnon yksikkökustannus eli 
jaetaan kokonaiskustannus valujen lukumäärällä esimerkiksi 26100 mk 
/ 100 valua vuodessa = 261 markaa välilllisiä kustannuksia valua kohti. 
Huomioi vielä välittömän työs ja materiaalien kustannukset erikseen. 

Esimerkki tuotekohtaisen kustannuksen laskemisesta: 

Kokoproteesi 
Materiaalikustannukset" reseptin" mukaan 279 mk 
Henkilöstökustannukset ajankäytön mukaan 400 mk 
Rahdit 96 mk 
Toimintojen kustannukset eriteltynä: 
- Artikulaattoriin kipsaus (2) 10 mk 
- Kyvetointi 15 mk 
- Akryyliosien poraus ja viimeistely 12 mk 
- Ostotoiminta (11 osaa ja materiaalia) 22 mk 
- Pakkaus ja kuljetus (4 kertaa) 48 mk 
- Kirjanpito ja pankkipalvelut 17 mk 
- Työnvastaanotto (4 kertaa) 8 mk 
- Työn laskuttaminen 18 mk 
Osuus tuotantoa ylläpitävistä kustannuksista 
työajan mukaan 87 mk 

TUOTEKUSTANNUS 1012 mk 
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Esimerkkejä tuotekustannusten eroista laskettuna lisäyslas
kennalla ja toimintoperusteisella laskennalla: 

Huomaa, että nämä luvut sopivat vain tiettyyn laboratorioon eivätkä 
ole missään tapauksessa yleistettävissä koko toimialalle! Kyseessä 
ovat tuotantokustannukset eivätkä luvut kuvaa tuotteiden myyntihintoja. 

Lisäyslaskenta A B C 

Kevytsilta; 2 tukea, runko kultaa, vh posliini 1207 mk 1198 mk 

Yksinkertainen alaranka 1556 mk 1503 mk 

PoPkr 1111mk 1108 mk 

Vaikka luvut perustuvat erään laboratorion mittauksiin, tulisi niihin 
suhtautua kuitenkin kriittisesti, eikä yleistää lukuja kaikkia laboratorioita 
koskeviksi. 

TOIMINTOPERUSTEISEN 
KUSTANNUSLASKENNAN 
ARVIOINTIA 

Toimintoperusteisen kustannus
laskennan omainaisuuksia: 

1. Toimintoperusteinen kustannus
laskentajärjestelmä täyttää johdon 
informaatiotarpeet ainakin kustan-
nustietouden suhteen. Järjestelmä 
tuottaa sellaista informaatiota, jota 
yritysjohto voi käyttää päätök
senteossaan. 

2. Toimintoperusteinen järjestelmä 
tuottaa tuote- ja toimintokohtaista 
kustannusinformaatiota ja voi täten 
helpottaa al ihankintapäätöksiä. 
Al ihankintapäätöksiä tehtäessä 
täytyy ottaa huomioon kustannusten 
lisäksi myös oman valmistuksen 
ylikapasiteetti. ABC palvelee tuote
kohtaisten kustannusten selvittä
misessä ja on budjetoinnissa apuna 
ja palvelee myös inventaariota ja 
varsinkin hinnoittelua. 

3. Toimintoperusteinen järjestelmä 
auttaa yritysjohtoa toiminnan tehos
tamisessa tuottamalla informaatiota 
toiminnoista, jotka ovat tuotteiden 
tilaajalle arvoa tuottamattomia ja 
resursseja tuhlaavia. Esimerkkinä 
voidaan mainita yrityksen sisäiset 
virheellisyyden kustannukset mm. 
virhevalujen muodossa. 

4. ABC on helposti ymmärrettävä. 
Yritysjohto näkee selvästi kustan
nusten syntyyn vaikuttavat tekijät, 
eivätkä vain epämääräiset yleis

kustannuslisät. Järjestelmä ottaa 
myös huomioon oppimisen vaiku
tukset kustannuksiin. 

5. ABC auttaa yritysjohtoa tarjousten 
tekemisessä si ten, että hinnat 
perustuvat kustannuksiin ja kilpai
lutilanteeseen. Kilpailun kiristyminen 
pakottaa yritykset laskemaan hintoja 
tai kilpailemaan muilla keinoin, mutta 
silti kustannukset huomioiden. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
toimintoperusteinen kustannus
laskentajärjestelmä täyttää lähes 
kaikki järjestelmälle asetetut vaati
mukset. Teoreettiselta kannalta siten 
toimintoperusteinen kustannuslas
kentajärjestelmä sopii myös ham
mastekniseen laboratorioon varsin 
hyvin. 

MIKSI KUSTANNUSLASKENTA
JÄRJESTELMÄLLÄ ON VÄLIÄ? 

Eri kustannuslaskentajärjestelmät 
eroavat toisistaan lähinnä yleiskus
tannusten kohdistamisessa tuot
teille. Jos yleiskustannukset ovat 
merkit tävän suuria, muodostuu 
niiden kohdistaminen varsin tär
keäksi tuotekustannusten kannalta. 
Hammaslaboratorioissa koneelliset 
resurssit vaihtelevat todella paljon. 
Toiset hammaslaboratoriot inves
toivat erittäin kalliisiin laitteisiin ja 
toiset tulevat toimeen varsin edul
lisilla koneilla ja laitteilla. Samalla eri 
tuotteet vaativat erilailla resursseja 
valmistusprosessissaan. Kustan
nuslaskentajärjestelmän tulisi pystyä 
kohdis tamaan eri tuottei l le ne 

kustannukset, jotka todella syntyvät 
valmistusprosessissa, eikä muita 
kus tannuks ia tu l is i s isä l ly t tää 
tuotekustannukseen. 

Hammalaboratorioiden yleisin hin-
noit telumenetelmä on katetuot-
tohinnoittelu. Sen käyttö on jopa 
vaarallista, sillä saman kateker-
toimen käyttäminen kaikille tuotteille 
(esimerkiksi 1.54) ei voi millään 
kuvata eri tuotteiden resurssikäytön 
eroja. Katetuottomenetelmän käyttö 
pahimmil laan johtaa tuotteiden 
tappiolliseen myyntiin. 

Lisäyslaskenta kohdistaa välillisiä 
kustannuks ia es im. työtunt ien 
perusteel la tuot te i l le . Näin ne 
tuotteet, joiden valmistuksessa 
tarvitaan paljon käsityötä, saavat 
osal leen aivan l i ikaa väl i l l is iä 
kustannuksia. Tämä saattaa myös 
johtaa tuotteiden virheelliseen ja 
kilpailukyvyttömään hinnoitteluun. 

Toimintoperusteinen laskenta sen 
sijaan kertoo missä ja miten kustan
nukset syntyvät ja kohdistaa kus
tannuksia tuotteille niiden todellisen 
resurssikäytön perusteella ja useim
miten johtaa oikeisiin päätöksiin. 
Varsinkin koventuneessa kilpailu
t i lanteessa olisi tärkeää tuntea 
tuotteiden todel l iset valmistus
kustannukset, eikä tyytyä keski-
määräistyksiin. 

YHTEENVETO 

Kustannuslaskenta hammasla
boratorioissa on varsin hankalaa. 
Työntekijöiden taitotasoja motivaatio 
vaihtelevat huomattavasti. Suurin 
osa tuotteista on varsin rutiinin
omaisia ja standardinomaisia val
mistaa. Erikoistuotteiden valmis
tuksen ajat vaihtelevat huomatta
vasti. Tuotteet ovat yksilöllisiä ja 
kaikki erilaisia. Töiden moninai
suuden vuoksi kustannuslaskenta 
ilman tietokonetta on varsin vai
valloista. 

Kustannus laskenta hammasla
boratorioissa on varsin vähäistä, 
mutta sen merkitys korostuu kiris
tyvässä kilpailutilanteessa varsinkin, 
kun suurin osa kilpailusta tapahtuu 
hinnoilla. 

Kustannuslaskennan periaatteet 
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S t t t ö r y m 

Vuoden hiihtokeskukseksi 95 valittu 
Himos tarjoaa loistavat puitteet 
lasketteluun, hiihtoon ja ulkoiluun. 
Lauantaina on varattu tilaisuus 
kokeilla opettajan johdolla perin
teisen alppihiihdon lisäksi lumilau
tailua ja telemark-hiihtoa. Vauh
dikkaan After-Skin jälkeen juhlimme 
ja nautimme maittavan iltapalan 
Himos hotellilla. 

Koska sesonki on maaliskuussa 
parhaimmillaan on majoitus (hotel
li/mökki) varattava hyvissä ajoin. 
Kerätkää työpaikalta porukka ja 
varatkaa koko mökki viikonlopuksi! 

puh: 014-715 331 

talvipäivä 

s o l i n K t a t a J P 7 > 7 

OHJELMA 

Lauantai 1.3. 
klo U.OOTervetulokahvi ja Info 
Länsi-Himoksen kahvion yläkerta 
klo 12-14.30 ja 15-16.30 Hiihtokoulut: 
Telemark, lumilauta tai perinteinen 
alppihiihto (välineen vaihto mahdollista) 
klo 16.30-18 After-Ski Länsi-Himoksen 
kahvion yläkerta 
klo 17-18.30 Mahdollisuus moottorikelk
kasafariin 350,-/hlö/kelkka 
klo 18.30 naisten sauna 
klo 19.30 miesten sauna 
klo 21.00 Illallinen Hotelli Himoksessa 

Sunnuntai 2.3. 
klo 12.00 Pujottelu kilpailu (eri sarjoja) 
klo 15.00 Palkintojenjako ym. 

Suomen Hammasteknokkoseuran 
syyskokous 26.10.1996 

eivät ole monimutkaiset, mutta sen 
soveltaminen on ongelma hammas
laboratorioissa. Tuotteiden hinnoit
telu on kustannuslaskennan tärkein 
tavoite. Kun jokainen hammas
tekninen työ on yksilöllinen voidaan 
jokaiselle työlle erikseen laskea 
kustannukset, mutta strategisesti 
tuotteita hinnoitellessa tulisi kunkin 
tuotteen keskimääräiskustannukset 
tuntea ennemmin kuin jokaisen työn 
tarkat kus tannukset e r i kseen. 
Tarvitaan siis mallia, jolla voidaan 
laskea kaikkien valmistetavien 
tuotteiden kustannukset ennus-
tettavasti etukäteen ottaen huo
mioon myös välilliset kustannukset. 
Markkinoilla olevista järjestelmistä 
ei monikaan tätä pysty tekemään. 
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Suomen Hammasteknikkoseura ry:n 
syyskokous pidettiin 26.10.1996 
Tampereella Hotelli Tammerissa. 
Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 
26 seuran jäsentä. 

Seuraa pitkään ja ansiokkaasti 
puheenjohtajana luotsannut Hemmo 
Kurunmäki ei ollut enää käytettävis
sä, joten kokous valitsi seuralle 
uudeksi puheenjohtajaksi Vesa 
Valkealahden, joka on aiemmin 
toiminut pitkään mm. SHtS:n koulu
tustoimikunnan puheenjohtajana. 

Muuten kovin miesvaltaisen halli
tuksen ainoan naispuolisen jäsenen, 
Arja Yliannalan, tilalle valittiin uudeksi 
hallituksen jäseneksi tamperelainen 
Leena Jauhia inen. Hal l i tuksen 
jäseninä jatkavat Anssi Soininen, 
Ilkka Tuominen ja Petri Anttila. 
Uuden varajäsenet ovat Aki Linden 
ja Hemmo Kurunmäki, joka jatkaa 
myös seuran taloudenhoitajana. 

Jäsenmaksu 

Syyskokous päätti yksimielisesti 
korottaa seuran jäsenmaksua. Uusi 
jäsenmaksu on 200,- mk vuodessa 
ja tämä peritään siis vuodesta 1997 
alkaen. 

Kokous keskusteli pitkään ongel

masta, joka koski epäselvyyksiä 
jäsenmaksuissa. Kaikki suoritukset 
eivät kirjaudu ao. henkilön hyväksi 
jäsenrekisteriin. Syitä tilanteeseen 
on useita. Seuran tilille tulee usein 
jäsenmaksun suuruisia summia, 
joista puuttuu viitenumero. Mak
sa jana saat taa ol la yr i tys tai 
avopuoliso (eri sukunimi). Usein 
myös yritykset maksavat useita 
jäsenmaksuja kerralla. Jos tällöin 
käytetään jonkun vi i tenumeroa, 
kirjaantuu vain hänen jäsenmak
sunsa suor i te tuks i . Tä l la is ten 
tilitysten kohdistaminen ao. jäseniin 
on valitettavasti mahdotonta. 

Ongelmia on esiintynyt myös PSP:n 
kautta maksetuissa jäsenmaksuis
sa. Toisinaan PSP sinnikkäästi ohjaa 
suoritukset tilille, jota ei aktiivisesti 
seurata. 

Tietenkin syy voi myös olla virhe 
tal lennuksessa jäsenrekister i in. 
Vahinkoja sattuu aina vaikkemme 
niin haluaisikaan. Jos jäsen ei ole 
saanut lehteä vaikka on maksanut 
jäsenmaksunsa kannattaa aina 
soittaa toimistolle ja jättää viesti 
puhelinvastaajaan (09-2787850) tai 
lähettää faxi (09-2787890). Kor
jaamme virheet mielellämme. 
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KUSTANNUSLASKENTA HAMMASLABORATORIOSSA 

Osa 3 

Laatu kustan n u kset 
hammaslaboratorioissa 

LAADUN VARMISTAMINEN 
HAMMASLABORATORIOSSA 

Laadun varmistaminen hammas
laboratoriossa on kuuma teema 
nykypäivänä. Laatuprojekt i t ja 
laatustandardit puhuttavat hammas-
teknistätoimialaasamoin kuin koko 
terveydenhuoltoa. Euroopan Unioni 
asettaa omat vaati
muksensa myös ham
maslaborator io iden 
osalle. Paljon puhu
taan laadun paran
tamisen positiivisista 
vaikutuksista asiakas
tyytyväisyyteen ja kil
pailukykyisyyteen. Sa
malla kuitenkin jäte
tään useimmiten huo
mioimatta laatuun liit
tyvät kustannukset, 
laa tukus tannukset . 
Toisaalta jos ja kun 
puhutaan laatukustan
nuksista, unohdetaan 
se seikka, että laatu- | 
kustannukset rasit
tavat sekä valmistus-
yrityksiä kuten ham
m a s l a b o r a t o r i o i t a 
mutta myös asiakkaita 
eli tuotteiden ja palveluiden ostajia. 

Laadun varmistaminen hammasla
boratoriossa ei tarkoita kalliiden 
resurssien hankintaa vaan jokaisen 
työtehtävän suorittamista parhaalla 
mahdoll isella tavalla annettujen 
resurssien mukaan . Laatu on 
kokonaisvaltainen muuttuja, eikä 
yksistään teknisten apuvälineiden 
summa. Varsin usein laadun 

varmistamisen kustannukset liite
tään laadun fyysisiin tekijöihin ja 
unohdetaan muut laatuun liittyvät 
muuttujat kuten esimerkiksi hen
kilöstön vaikutus laatuun. 

Hammaslaboratorion laadun varmis-
tamisohjelmat ovat moninaisia, 
mutta varsinaiset laatusertifikaatit 

Ari Salo, HLL, KTM 

Tämän artikkelin tavoit
teena on valaista niitä 
taloudellisia vaikutuksia, 
joita laadun varmista
misella on hammaslabo
ratorioissa. Artikkelissa 
keskitytään lähinnä laadun 
varmistamisen kustan
nuksiin, eikä varsinaisesti 
oteta kantaa parantuneen 
laadun kautta lisäänty
neeseen myyntiin. 

Erinäisiin laatujärjestelmiin 
(esim. ISO 9000) liittyviä 
laatukustannuksia ei tässä 
artikkelissa käsitellä 
tarkemmin. 

ovat hyvin kalliita ja niiden tuomaa 
arvoa laboratoriolle ei osata hyö
dyntää. 

Hammaslaboratorioiden omistajien 
tulee muistaa, ettei laatuun panos
taminen realisoidu suurentuneina 
kassavirtoina aina välittömästi, vaan 
usein vasta reilulla aikaviiveellä. 
Koventuneessa kiIpaiIutilanteessa 
s i lmi tön laatuun panostaminen 

nostaa tuotteiden kustannuksia ja 
tuotehintoja ja voi johtaa asiakas
kunnan vähenemiseen varsinkin, jos 
parantunut laatu mielletään näen-
näislaaduksi tai asiakkaan kannalta 
yhdentekeväksi. 

LAATUUN LIITTYVÄT 
MUUTTUJAT 

Laatu ei koskaan ole absoluuttinen 
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suure, vaan sen parametrit syntyvät 
pääosin asiakkaan mielessä aikaan 
sidottuna. Kuva 1. valaisee niitä 
muuttujia, jotka vaikuttavat asiak
kaan saamaan kokonaishyötyyn ja 
siten arvioon tuotteen laadusta. 
Fyysiseltä laadultaan erinomainen 
tuote voi olla asiakkaan mielestä 
huonolaatuinen, jos siihen liittyvät 
muut muuttujat eivät vastaa hänen 
odotuksiaan. Hammaslaboratorio 
voi parantaa tuotteidensa laatua 
moni keinoin mutta kaikil le on 
ominaista se, että niiden pitäisi lisätä 
asiakkaan saamaa hyötyä. Periaat
teessa asiakkaan saamaa hyötyä 
voi parantaa lisäämällä tuotteesta 
saatavaa kokonaisarvoa tai vähen
tämällä tuotteen ostamiseen liittyviä 
kustannuksia. 

Tuotteen arvo viittaa siihen perus
tehtävään, joka hammasteknisellä 
tuotteella on. Kokoproteesin perus
tehtävä on korvata menetety t 
hampaat ja palauttaa purentateho ja 
puhe, sekä parantaa ulkonäköä. 
Palvelun arvolla tarkoitetaan sitä 
hyötyä, jonka asiakas saa esimer
kiksi erikoishammasteknikon palve
luista. Palvelun arvo voi siten liittyä 
periaatteessa jopa muuhun kuin ko 
tuotteeseen. Ehkäisevän hoidon 
ohjeet ja muut ohjeet liittyvät usein 
palvelun tuottamaan lisäarvoon. 
Hammasteknikon konsultaatio on 
eräs hammaslääkärien arvostama 
palvelumuoto. 

Henkilöstön arvo kuvaa sitä henkilö
kunnan henkilökohtaisesti tuottamaa 
arvonl isää, jonka tuo t teen tai 
palvelun ostaja saa asioidessaan 
hammasteknisen tuottajan luona. 
Henki lökunnan asiantunteva ja 
miellyttävä käyttäytyminen ja pysy
minen aikataulussa nostaa asiak
kaan henkilökunnnasta saamaa 
lisäarvoa ja vaikuttaa siten tuotteen 
laatuun. Mielikuva-arvo liittyy niihin 
ei niin helposti mitattaviin arvoihin, 
jotka ovat asiakkaasta riippuvaisia. 
Toiset asiakkaat arvostavat implant
teja -toisetjotain muuta. Voidaankin 
puhua tuotteen tuottamasta status
arvosta asiakkaalle. 

Asiakkaan kokeman hyödyn vastak
kaisena puolena on tuotteen hankki
misesta aiheutuvat kustannukset. 
Rahallinen kustannus kuvaa tuot
teen välitöntä hintaa. Aikakustannus 

syntyy tuo t teen hankk imiseen 
käytetyn ajan kustannuksista, jotka 
voivat syntyä työstä poissaole
misena, tuotteen odottamisenajne. 
Energ iakustannus l i i t tyy ni ihin 
kustannuksiin, jotka syntyvät epä
suorasti tuotteen hankkimisesta 
kuten esimerkiksi matkakustan-
nnukset teknikon luo. Psyykkinen 
kustannus liittyy asiakkaan koke
maan rasi t tavuuteen. Tuot teen 
hankkimiseen saattaa liittyä psyyk
kisiä esteitä, joiden poistaminen tai 
alentaminen nostaa tuot teesta 
saatavaa lisäarvoa. 

Hammaslaborator ion mahdol l i 
suudet vaikut taa tuot te iden ja 
palveluiden laatuun ovat siten 
moninaiset. Hammaslaboratorio voi 
nostaa tuotteen fyysistä laatua ja 
s i ten tuo t teen arvoa. Samoin 
hammaslaboratorio voi parantaa 
palvelun tasoa ja nopeut ta ja 
sujuvuutta. Henkilökunnan vaiku
tusta asiakkaan kokemaan hyötyyn 
ja siten laatuun voi aina parantaa. 
Hammasteknisten tuotteiden mieli
kuva-arvoa voi parantaa esimerkiksi 
näyttävillä tuoteselosteilla, takuilla 
tai pakkausteknisest i . Yleensä 
hammaslaboratorion keinot nostaa 
asiakkaan kokeman hyödyn koko
naisarvoa aiheuttavat hammaslabo-
ratoriol le l isäkustannuksia. Jos 
hammaslaborator io siirtää lisä
kustannukset tuotehintoihin tulisi 

parantuneen laadun arvon ylittää 
asiakkaalle siitä koituvat kustan
nukset. 

Asiakkaan kokonaiskustannuksen 
alentaminen lisää asiakkaan koke
maa hyötyä. Väli tön rahall inen 
kustannus asiakkaalle voi olla varsin 
kiinteä. Jos tuotteen hintaa noste
taan on se lisääntynyt kustannus 
asiakkaalle. Alentunut myyntihinta 
on aina pois hammaslaboratorion 
kassasta. Asiakkaan aikaan liittyvien 
kustannusten a lentaminen voi 
nostaa hänen kokemansa hyödyn 
tasoa ja laatua. Hammaslääkäri-
asiakkaan aikakustannusta voi 
alentaa mahdol l is imman vähillä 
sovituskerroilla ja uudelleen valmis
tamisen vä l t tämise l lä . Samoin 
tuotteen hankkimiseen liittyvien 
energiakustannusten esim. rahtien 
a lentaminen nostaa asiakkaan 
hyötyä. Valmiit postitustarralaput 
vähentävät psyykkisiä kustannuksia, 
joita aiheutuu postissa asioimisesta. 

LAATUKUSTANNUKSET 
HAMMASLABORATORIOSSA 

Laatukustannukset syntyvät ham
maslaboratoriossa usein samoissa 
kohteissa kuin muissakin valmis-
tusyrityksissä. Laatukustannukset 
ovat luonteeltaan yleiskustannuksia. 

Kuva 1. Asiakkaan kokeman hyödyn ja laadun riippuvuustekijät 

Tuotteen arvo h 
Palvelun arvo 

Henkilöstön arvo h 
Mielikuva-arvo 

Rahalinen kustannus 

Aikakustannus h 
Energiakustannus h 

Psyykkinen kustannus 

Asiakkaan 
kokema 

kokonaisarvo 

Asiakkaan kokema hyöty 

Asiakkaan 
kokema 
laatu: 

- aineellinen laatu 
- aineeton laatu 

Asiakkaan 
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Laatukustannukset voidaan jakaa 
seuraavasti (Horngren & Foster 
1991:913): 

1. Virheiden ennaltaehkäisemisen 
kustannukset , jo ih in kuuluvat 
työmenetelmiin koulutus, laatu-
suunnittelu, koneiden ja laitteiden 
korjaus ja huolto, laadunparanta-
misohjelmat ja laatujärjestelmät. 
Suomen ensimmäinen ISO 9000 
laatu jär jeste lmä hammas labo
ratorioon on hiljattain otettu käyttöön 
eräässä kuopiolaisessa hammas
laboratoriossa. 

2. Laadun tarkkailun kustannuk
set , jo tka syntyvät tuo t te iden 
tarkistamisesta työprosessin eri 
vaiheissa. Hammaslaboratorioissa 
jokainen työ tarkistetaan erikseen, 
jolloin tarkistuksista johtuvat kustan
nukset voidaan varsin hyvin lukea 
välittömään työhön kuuluviksi. 

3. Yr i tyksen tuotantoprosess in 
sisäisen virheellisyyden kustan
nukset, jotka syntyvät materiaali-
hukasta, osien uudelleentyöstöstä, 
kuten esimerkiksi metallin uudelleen 
valamisesta. Suurin osa hammas
laboratorion sisäisen virheellisyyden 
kustannuksista syntyy valulingon 
käytöstä kromikobol t t i teräksen 
valussa ja titaanivalulaitteen ai
heuttamien valuvirheiden takia, 
jolloin kaikki toimintoon liittyvät 
toimenpiteet pitää suorittaa uudel
leen. Voidaan arvioida, että kun 
laboratorio aloit taa esimerkiksi 
titaanin valamisen, syntyy valuvir-
heitä jopa 40-50 prosenttia valuista. 
Nämä kustannukset tulisi jakaa 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
kaikkien titaanituotteiden kesken 
laadun varmistuksen kustannuksina. 

4. Ulkoisen epäonnistumisen 
kustannukset johtuvat asiakkaiden 
palaut tamien tö iden uudel leen 
valmistamisesta, takuukorjauksista 
ja alentuneesta myynnistä johtuvista 
tulon menetyksistä Nämä kustan
nukset ovat usein hankalasti tunnis
tettavissa tai ovat varsin työläitä 
jäljittää tiettyjen tuotteiden aiheut
tamiksi. Töiden uudelleen valmistus 
ja takuukorjaukset voidaan tarvit
taessa selvi t tää, mutta laadun 
puutteellisuudestajohtuva alentunut 
myynti on taloudellisilta vaikutuksil
taan vain arvattavissa. 

LAATUKUSTANNUSTEN 
KOHDISTAMINEN TUOTTEILLE 

Kuten aiemmasta esityksestä on 
huomattu, syntyvät laatukustan
nukset eri tavoin. Virheellisyyksien 
ennaltaehkäisemisen kustannukset 
voidaan useimmiten liittää kaikkien 
tuotteiden valmistukseen. Kokonais
valtaiset laboratorion laatujärjes
telmät aiheuttavat suuria kustannuk
sia, jotka tulisi kohdistaa tuotteille 
kustannusten kuolettamiseksi. 

Yleisluontoiset laatukustannukset 
voidaan aiheuttamisperiaatteen 
mukaan jakaa tuotteil le usealla 
tavalla. Ensimmäinen tapa on jakaa 
ko kustannukset tasan kaikkien 
tuotteiden kesken. Tapa ei varmas
tikaan ole tarkka tai oikeudenmu
kainen, sillä toisten tuot te iden 
valmistuksen laadunvarmistus on 
varmast i enemmän resursseja 
käyttävää kuin joidenkin muiden 
tuotteiden valmistaminen. Toinen 
tapa on jakaa nämä laatukustan
nukset tuo t te iden tarv i tseman 
työajan perusteella. Periaatteessa 
tämä tapa voisi kuvastaa parhaiten 
yleisluontoisten laatujärjestelmien 
kustannusten syntymisen luonnetta. 

Laadun tarkkailun kustannukset 
hammaslaboratoriossa ovat useim
miten luettavissa välittömäksi työksi, 
sillä yleensä jokainen työ tarkistetaan 
erikseen. Laaduntarkkailun kustan
nukset voivat syntyä myös muuta 
kautta. Esimerkiksi valujen röntgen
tutkimukset synnyttävät tarkistus-
kustannuksia, jotka tulisi kohdistaa 
tuotteil le aiheuttamisperiaatteen 
mukaisest i eikä jakaa kaikkien 
tuotteiden kannettaviksi. 

Hammaslaboratorion sisäisen vir
heellisyyden kustannukset syntyvät 
esimerkiksi materiaalien tuhlaavan 
käytön seurauksena tai työvaiheiden 
uudelleenvalmistuksena. Mutta ne 
voivat syntyä myös virheellisten 
menetelmien korjaamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä. Huolellisella 
työvaiheiden tekemisellä saatetaan 
säästää useita tuhansia markkoja 
vuodessa. Sisäisen virheellisyyden 
kustannusten kohdistamisessa tulisi 
selvittää mitkä työvaiheet tai toimin
not aiheuttavat näitä kustannuksia 
ja nämä kustannukset tulisi siten 
kohdistaa juuri näille työvaiheille tai 

toiminnoille aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti. 

YHTEENVETO 

Laadun varmistamisellatai paranta
misella on ilmeisiä taloudell isia 
vaikutuksia hammaslaboratorioissa. 
Laatuprojektit ja laatustandardit 
kuluttavat yrityksen taloudellisia 
resursseja, joten hammaslaborato
rioiden omistajien on syytä miettiä 
onko kyseisillä laatuprojekteil la 
positiivisia vai negatiivisia vaikutuk
sia yri tyksen ta louteen. Suuret 
laatuinvestoinnit eivät aina tuo lisää 
rahaa yrityksen kassaan. 

Jos tuotteiden hinnat määräytyvät 
markkinoilla niin kuin nykyään usein 
tapahtuu myös hammmasteknisellä 
toimialalla, laatuun panostaminen ei 
välttämättä anna mahdollisuuksia 
nostaa tuot te iden hintoja vaan 
tuotteet myydään usein alhaisem
malla katteella kuin ennen. Tällainen 
laatuun panostaminen ei ole talou
dellisesti kannattavaa. Yrittäjän 
tuleekin aina muistaa että laatu on 
aikaan ja paikkaan sidottu suure. 
Sen parametrit syntyvät asiakkaan 
mielessä. Fyysisen laadun nosta
minen ei auta hammaslaboratoriota, 
jollei sillä ole asiakkaita, jotka 
haluavat ja ovat kykeneviä taloudel
lisesti maksamaan siitä. Yrittäjän 
tulee siten miettiä, miten asiakkaan 
kokemaa laatua voi parantaa. Se 
voi tapahtua vain nostamalla tuot
teen arvoa tai alentamalla tuotteen 
ostajan kokonaiskustannuks ia . 
Hammaslääkärit tuotteen ostajina 
arvostavat valmistusaikojen lyhen
tymistä. Sovituskertojen määrän 
minimoiminen alentaa hammas
lääkäri-asiakkaan kustannuksia, 
samoin kuin tö iden uudel leen 
valmistamisen välttäminen, jne. 

Horngren - Foster 1991: Cost 
A c c o u n t i n g - A manager ia l 
emphasis. 7. Ed. Prentice-Hall, 
New Jersey. 
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Tekniikan lisensiaatti Matti Multimäki 

Hammaslaboratoriot 
ja standardi 

ISO 9001 
MIKÄ ON LAATUJÄRJESTELMÄ 

Kaikilla yrityksillä koosta riippumat
ta on omat tapansa hoitaa yritystoi
mintaa. Sitä osuutta näistä tavoista, 
jolla pyritään varmistamaan asiak
kaalle toimitettavan tuotteen vaati
musten mukaisuus, sanotaan tässä 
esityksessä laatujärjestelmäksi. 
Laatujärjestelmän ulkopuolelle jää 
runsaasti erilaisia toimintoja, kuten 
esim taloushallinto. 

Laatu jär jeste lmien yh teydessä 
puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta 
laadunvarmistuksesta. Edellisellä 
tarkoitetaan tässä esityksessä koko 
laatujärjestelmään liittyvää varmis
tusta ja jälkimmäisellä sitä osuutta, 
josta ulkoiset sertifiointiorganisaatiot 
ja asiakkaat ovat kiinnostuneet. 
Standardit ISO 9001, 9002 ja 9003 
antavat vaat imuksia ulkoisel le 
laadunvarmistukselle. 

Hyvässä laatujärjestelmässä suun
nitellaan, miten toiminnat suorite
taan, miten toiminnan suorittaminen 
tallennetaan, miten tallenteita analy
soidaan ja muokataan johdon pää
tösten pohjaksi ja miten tämän 
pohjalta päätetään laatujärjestelmän 
edelleen kehittämisestä. Toiminta on 
ja tkuvaa kehässä k ie r tämis tä . 
Lyhyesti tämä kehä voidaan esittää 
Demingin ympyrää soveltaen: 

• suunnitellaan toiminta ja laadi
taan sen perusteella ohjeet, 

• toimitaan ohjeiden mukaan, 

• tallennetaan tulokset, 

• analysoidaan tulokset ja pääte
tään toiminnan kehittämisestä, 

• päätöksen pohjalta laaditaan uu
det ohjeet tai muokataan vanhoja, 

• toimitaan näin saatujen ohjeiden 
mukaan, 

• tallennetaan tulokset, 

• jne jatkuvana toimintojen kehänä. 

MIKSI PITÄISI OLLA 
LAATUJÄRJESTELMÄ? 

Seuraavassa tarkastelussa esite
tään joitain yleisesti esille tuotuja 
sekä oman kokemukseni mukaisia 
laatujärjestelmän etuja. On muis
tettava, että samat asiat voidaan 
hoitaa myös muiden ohjausjär
jestelmien avulla. 

Asiakkaat 

Laatujärjestelmän tarpeellisuutta pe
rustellaan useimmiten asiakkaiden 
vaatimuksiin. Jos asiaa tarkastellaan 
hammaslaboratorioiden kannalta, 
niin voidaan todeta, että vain harvat 
asiakkaat nimenomaan hammas
lääkärit ja potilaat todella vaativat 
laatujär jestelmästandardien tai 
minkään muun mukaista laatujär
jestelmää. 

Isot asiakkaat, terveyskeskukset, 
lääkäriasemat tms todennäköisesti 
tulevaisuudessa haluavattoiminnan, 
joka varmis taa heil le tu lev ien 
tuotteiden laadun. Tästä on merk
kejä Kuntaliiton ja STAKES:in viime 
aikoina tapahtuvassa toiminnassa. 

Tämän toiminnan tuloksena synty
vä järjestelmävaatimus tullee kos
kemaan myös hammas labora
torioita. Jos päädytään ratkaisuun, 
jossa jokaiselta yksiköltä vaaditaan 
sertifioitu laatujärjestelmä, ollaan 
päädytty kustannuksia kasvattavaan 
ratkaisuun. Sertifiointi on suhteel
lisen kallis toimenpide. 

Toiminnan tehostuminen 

Usein laatujärjestelmien yhteydessä 
viitataan toiminnan tehostumiseen. 
On kuitenkin tunnustettava, ettei 
tämä ole laatujärjestelmän aiheut
tama, vaan se johtuu siitä, että yritys 
tekee jotakin toimintojensa kehittämi
seksi. Samaan päästäisiin muillakin 
kehittämistavoilla. 

Jokatapauksessa laatujärjestelmän 
rakentamisella on saatava toimintaa 
tehostettua. Jos näin ei käy, on 
rakentaminen suoritettu virheel
lisesti. Myös taloudellisuuden eli lii
kevoiton olisi parannuttava, koska 
laatutoimintojen kehittäminen koh
distuu ensisijaisesti kustannusten 
poistamiseen. 

Tasavertaisuus kilpailijoiden 
kanssa 

Jos laatujärjestelmien käyttö laaje
nee ja ni iden merkitys kasvaa 
kaupan teossa, ollaan tilanteessa, 
jossa laatujärjestelmän rakenta
minen on vä l t tämätöntä , jo t ta 
pysytään toiminnassa mukana. 
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