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Tiivistelmä 

Tämä tutkimus suoritetaan osana Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtamaa 
hankesuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on Myllytullin alueen museoiden ja 
tiedekeskuksen yhteisen organisaation toiminnan puitteiden tutkiminen ja 
esittäminen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kasvavan trendin, kulttuuri-
instituutioiden yhdistymiseen, liittyvän tilaratkaisuvaihtoehtojen kustannus-

hyötyanalyysin käyttöä ja toteuttamista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on luoda 
Oulun kaupungille kustannus-hyötyanalyysimalli, jota Liikelaitos Oulun Tilakeskus 
voi käyttää jatkossa hankkeissaan eri hankevaihtoehtojen kannattavuuksia 
vertaillessa.  

Tutkimuksen teoria–osiossa käsitellään kustannus-hyötyanalyysiä 
kirjallisuuskatsauksena eri artikkeleiden, tieteellisten kirjajulkaisuiden ja Internet-
lähteiden pohjalta. Se pyrkii kattamaan kustannus-hyötyanalyysin keskeisimmät 
asiat, kuten kustannus-hyötyanalyysin määritelmän, vaiheet, ajoittamisen ja 
käyttäjäperspektiivit. Lisäksi tutkimusta varten selvennettiin herkkyysanalyysi, 
diskonttaus ja diskonttokoron valinta. Muita tutkimuksessa käsiteltyjä relevantteja 
aiheita ovat kulttuuripalveluiden kustannusten ja hyötyjen määrittäminen sekä 
kulttuuri-instituutioiden fuusioituminen. 

Empiriaosiossa etsitään informaatiota kulttuuri-instituutioiden 
tilaratkaisuvaihtoehtojen kustannus-hyötyanalyysille eri museotiedusteluilla, 
haastatteluilla ja aivoriihikokouksilla hankkeen sidosryhmien jäsenten kanssa. 
Empiriaosassa käsitellään kustannus-hyötyanalyysiä tapausesimerkin avulla, jossa 
huomioidaan tehtävänannon mukaan museoiden ja tiedekeskuksen toiminnalliset 
synergia- ja prosessihyödyt verrattuna tilojen määrän kasvun aiheuttamaan 
lisäkustannukseen.   

Viimeisessä osiossa vastataan tutkimuskysymyksiin, tarkastellaan tutkimusta 
kriittisesti ja pohditaan aiheita jatkotutkimuksille. Tutkimustulokset selvittävät työn 
tilaajalle, mitä asioita on tärkeä huomioida kustannus-hyötyanalyysissä kulttuuri-
instituutioille.  Tuloksissa selvitetään mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten 
julkisten tilaratkaisuhankkeiden vaihtoehtovalintaan kustannus-hyötyanalyysia 
tehtäessä. Lisäksi pohditaan miten kustannuksia ja hyötyjä tulee kerätä ja arvioida 
tapausesimerkin tyyppisissä hankkeissa. 
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1  Johdanto 

Tämä tutkimus suoritetaan osana Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen (OTK) 
hankesuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on Myllytullin alueen museoiden ja 
tiedekeskuksen yhteisen organisaation tutkiminen ja esittäminen. Tilakeskuksen 
tehtävänä on hankkia ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitiloja. 
Tutkimuksessa selvitetään julkisen palvelutuotannon tehostaminen kustannus-

hyötyanalyysin kautta. Erityisesti selvitetään kulttuuripalveluiden tehostamista, jotka 
ovat usein pirstoutuneet pienempiin yksiköihin. Tapausesimerkin kautta selvitetään mitä 
synergisia hyötyjä ja tehokkuusetuja organisaatioiden yhdistäminen toisi mukanaan. 

Tutkimuksen tapausesimerkissä apulaiskaupunginjohtajan nimeämä hankeryhmä 
tekee hankesuunnitelman, jonka pohjana on tarveselvitys. Hankeryhmän työn 
lähtökohtana on tehdyn tarveselvityksen päivittäminen. Sen  yhtenä osana on 
käyttäjälähtöinen kustannus-hyötyanalyysi, joka kokoaa mahdollisista 
tilaratkaisuvaihtoehdoista tiedon investointipäätöksen tekemiseksi. Kyseinen kustannus-

hyötyanalyysi toimii tämän tutkimuksen tutkimusaiheena. Tutkimuksen tilaajana on 
ollut OTK. Tutkimus pohjautuu hankeryhmän asettamispäätökseen ja tarveselvityksessä 
suositeltuihin tilaratkaisuvaihtoehtoihin. Näiden pohjalta suoritetaan kustannus-

hyötyanalyysi eri tilaratkaisuille. Tutkimus pyrkii selvittämään kustannus-

hyötyanalyysin avulla toiminnallisesti parhaan tilavaihtoehdon museo- ja 
tiedekeskuksen hankkeelle, eri tekijöiden tärkeysarvoja tilaratkaisuille tehtävälle 
kustannus-hyötyanalyysille, sekä selvittämään kvalitatiivisen tutkimuksen avulla 
kyseiset tekijät. Hanketta kutsutaan nimellä MUSTI-hanke. 

Tutkimuksen johdanto tarjoaa lyhyesti taustatietoa aiheesta, käsittelee tutkimuksen 
syitä sekä esittää tutkimuksen rakenteen. Tutkimuksen taustan tarkoituksena on kuvata 
tarkemmin hankesuunnitelman taustat ja siihen liittyvät tehtävät, sekä kuvata mitä 
tutkimuksen teoriaosio ja empiriaosio tulevat käsittelemään. Taustoissa kuvataan 
tarkemmin tutkimuksen syyt ja miksi tutkimus on kiinnostava nykyisessä tilassa. 
Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet tuovat 
yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tutkimuksen tavoitteista. Johdannon lopussa 
kuvataan vielä metodien ja tutkimusprosessin avulla kuinka tutkimus aiotaan suorittaa. 

1.1  Tutkimuksen taustat 

Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan 
organisaatiot yhdistyivät 1.1.2013. Uuden organisaation tilaratkaisun on katsottu olevan 
olennainen osa toimintavisiota. Yhdistyneiden organisaatioiden kiinteistöt sijaitsevat 
tällä hetkellä erillään. Tutkimuksen ja hankeryhmän tavoitteena on saavuttaa paras 
mahdollinen ratkaisu tälle yhdistyneelle toiminnalle. Parasta mahdollista ratkaisua 
arvioitaessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia 
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kiinteistöjä. Uuden organisaation tavoitteena on perustaa Myllytulliin yhteinen näyttely- 
ja tapahtumakeskus.  

Tilainvestoinneissa käytetään Kaupunginvaltuuston hyväksymää Erillisinvestointien 
hankeohjetta. Ohjeen mukaan ensimmäinen vaihe, tarveselvitys, on jo suoritettu. 
Tarveselvityksen hoitanut työryhmä on selvittänyt hankkeen toteutuskelpoisuuden ja 
kyseinen työryhmä on esittänyt neljä tutkittavaa tilaratkaisuvaihtoehtoa. Työntekijöiden 
yhteinen näkemys on, että vain yhteisen tilaratkaisun kautta saavutetaan paras 
mahdollinen hyöty yhdistymisestä. Analysoimaan yhteistä tilaratkaisua 
kulttuurilautakunta nimesi työryhmän, jonka yksimielinen näkemys pohjusti museoiden 
ja tiedekeskuksen työntekijöiden näkemyksiä: uuden organisaation toiminnat tulisi 
keskittää Myllytullin kaupunginosaan, mieluiten samaan kiinteistökokonaisuuteen tai 
mahdollisimman lähekkäin. Lisäksi esitettiin, että kaupungin keskustan ulkopuolelle 
sijoittuu kokoelmakeskus, joka korvaa nykyiset hajallaan sijaitsevat säilytystilat. 
Varastotilat sijaitsevat keskustassa ja Ruskossa. Liikelaitos Oulun Tilakeskus johtaa tätä 
kyseistä hankesuunnitelmaa, jossa pohditaan mahdollisia tilaratkaisuja, jotka koskevat 
Myllytullin Museo- ja tiedekeskusta. 

Apulaiskaupunginjohtaja Kalervo Ukkola asetti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen, 
Oulun Konsernipalveluiden, museoiden ja tiedekeskuksen edustajista työryhmän, jonka 
tehtävä on tehdä hankesuunnitelma tarveselvityksen pohjalta. 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeelle toiminnalliset ja tekniset tavoitteet, 
tarkennettu tilaohjelma, aikataulu sekä tavoitehinta. Edellinen, tarveselvityksen tehnyt 
työryhmä, esitti neljä vaihtoehtoa tilaratkaisuksi. Hankeryhmä teettää tutkimuksen jonka 
tehtävänä on vertailla vaihtoehtoja ja tehdä niistä kustannus-hyötyanalyysi. Tämä 
tutkimus tulee käsittelemään empiriaosiossa kyseistä kustannus-hyötyanalyysiä, jossa 
huomioidaan tehtävänannon mukaan museoiden ja tiedekeskuksen toiminnalliset 
synergia- ja prosessihyödyt verrattuna tilojen määrän kasvun aiheuttamaan 
lisäkustannukseen. Kustannus-hyötyanalyysi pohjustaa edellä mainittujen neljän 
vaihtoehdon vertailua. Kaikista neljästä vaihtoehdosta on laadittava kustannusvertailut, 
joista käy ilmi kaikki investointi- ja käyttötalousmenovaikutukset. Tutkimuksen tilaajan 
toivomus oli, että selvityksen ja perustelun tulee pohjautua analysoituun tietoon. 
Tutkimuksen empiriaosio tulee sisältämään kuvauksen tarveselvitysryhmän esittämistä 
neljästä vaihtoehdosta. Empiriaosio sisältää myös hankkeen eri osapuolille suunnatun 
haastattelun joka pyrkii saamaan selville osapuolten odotukset hanketta kohtaan. 
Empiriaosio sisältää myös sähköpostitiedustelun, joka suoritettiin eri kulttuuri-
instituutioille ja jonka tarkoituksena oli saada tietoa kustannus-hyötyanalyyseista ja 
organisaatioiden fuusioitumisista. Kyseiset aiheet ovat työn kannalta relevanteimmat. 
Lisäksi empiriaosio sisältää tutkimuksessa käytettyjen sidosryhmien jäsenille tehtyjen 
haastatteluiden ja aivoriihikokousten tuloksia.  

Tutkimus antaa kattavan kuvauksen kustannus-hyötyanalyyseista ja se yhdistää 
tilaratkaisuvaihtoehtoja haastatteluvastausten kanssa. Tutkimus tulee myös 
keskittymään siihen kuinka nämä neljä vaihtoehtoa täyttävät hankkeelle asetetut 
tavoitteet. 

1.2  Tutkimusongelma 

Tutkimus pyrkii selvittämään mistä eri tekijöistä julkinen kulttuuripalveluihin liittyvä  
kustannus-hyötyanalyysi koostuu ja mitkä ovat eri tekijöiden tärkeysarvot 
tilaratkaisuissa. Tekijöiden avulla tutkimus selvittää kustannus-hyötyanalyysiä käyttäen 
toiminnallisesti parhaan tilavaihtoehdon MUSTI-hankkeelle. Ongelmia lähestytään 
erilaisilla haastatteluilla, joita suoritetaan hankkeen eri sidosryhmien edustajille. Lisäksi 
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taustamateriaalia haetaan sähköpostitiedustelulla joka on osoitettu muille fuusioitumisen 
kokeneille tai miettineille kulttuuri-instituutioille ja museoille. 

Ensimmäisenä työssä käsitellään tutkimustehtävää, joka on kustannus-

hyötyanalyysin tekeminen tapauskohtaiselle esimerkille. Tutkimustehtävänä on vertailla 
tarveselvitysryhmän esittämiä tilaratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä jokaiselle vaihtoehdolle 
oma kustannus-hyötyanalyysi, jossa huomioidaan toiminnalliset synergiaedut. Näistä 
vaihtoehdoista olisi hyvä löytää yksi optimaalisin vaihtoehto, jota suositellaan 
toteutettavaksi. Tämän pohjustamiseksi on tärkeä ymmärtää ja kuvata tarkasti 
kustannus-hyötyanalyysin peruselementit. Kustannus-hyötyanalyysin tekeminen johtaa 
toiseen ongelmaan. Tulee selvittää mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten 
julkisten tilaratkaisuhankkeissa kustannus-hyötyanalyysia tehtäessä. Kolmannen, ja 
viimeisen  tutkimusongelman tarkoituksena on selvittää kuinka hankesuunnitelman eri 
sidosryhmien edustajien  näkemykset ja informaatiot vaikuttavat kustannus-

hyötyanalyysiin ja sen tuloksiin. Tässä otetaan huomioon edustajille suunnattujen 
haastatteluiden ja sähköpostitiedustelujen tulokset.  

Kaikki tutkimusongelmat kuvataan vielä tarkemmin tämän tutkimuksen 
empiriaosassa, ja ongelmiin liittyvät teoriat käsitellään tutkimuksen teoriaosassa. 
Empirian avulla tutkimus löytää yksityiskohtaisempaa tietoa julkihankkeiden 
tilaratkaisuille suoritettavista kustannus-hyötyanalyyseista. Tämän tiedon odotetaan 
tulevaisuudessa auttavan löytämään ne tekijät joita julkisten hankkeiden parissa 
työskentelevien ihmisten tulisi ottaa huomioon. Tilaratkaisuilla tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa, sitä miten mahdollistetaan olemassa olevien tilojen ja uusien tilojen 
uudet käyttötarkoitukset. Tutkimuksen neljäs kappale keskustelee saatuja tuloksia. 

1.3  Tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus etsii vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen (TK). Kaikki 
kysymykset ovat esitetty alla tässä luvussa. Myöhemmissä tutkimuksen luvuissa 
löydetään  vastaukset näihin kysymyksiin sekä käsitellään tarkemmin niiden aihealueita. 
Ensimmäiset kaksi kysymystä liittyvät tutkimuksen teoriaosaan ja kaksi jälkimmäistä 
käsittelevät empiriaa teoriaan pohjautuen.  

Ensimmäinen kysymys etsii vastausta kustannus-hyötyanalyysiin kirjallisuuden 
näkökulmasta. Tärkeintä tässä kysymyksessä on ymmärtää kustannus-hyötyanalyysi 
päätöksenteon työkaluna ja ymmärtää mitä eri vaiheita se sisältää. Jotta ymmärtäisimme 
miten kustannus-hyötyanalyysi suoritetaan, etsitään tässä kysymyksessä välttämättömiä 
vaiheita mitä jokaisen kustannus-hyötyanalyytikon tulisi suorittaa. Tämän vastauksen 
lisäksi antaa tutkimuskysymys pohjan empiriaosan kysymyksille. Vastaus tähän 
kysymykseen on annettu tutkimuksen toisessa kappaleessa jossa keskitytään teorioihin. 
Ensimmäinen tutkimuskysymys on: 
 

TK1. Miten kustannus-hyötyanalyysi suoritetaan; mitkä ovat sen vaiheet? 

 

Toinen kysymys selvittää millaista dataa ja informaatiota tarvitaan, kun tehdään 
julkisille hankkeille tilaratkaisuihin liittyvä kustannus-hyötyanalyysi. Tähän 
kysymykseen etsitään vastaus niin tutkimuksen teorian avulla kuin tutkimuksen 
empiriaosiossa tehdyn sähköpostitiedustelun avulla. Lisäksi tietoa haetaan hankkeen eri 
sidosryhmille suunnatun haastattelun avulla. Kustannus-hyötyanalyysi suoritetaan tästä 
kysymyksestä saatavan tiedon pohjalta. Tarkoituksena on selventää ja hieman avata 
lähestymistapaa jolla eritoten tilaratkaisuille tehdään kustannus-hyötyanalyysiä. Tämän 
tiedon odotetaan tuottavan informaatiota tärkeistä tekijöistä, joita tilaratkaisuiden 
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parissa työskentelevien ihmisten tulisi osata ottaa huomioon. Tämän kysymyksen 
vastaukset pohjautuvat kirjallisuuskatsaukseen ja empiriatutkimuksiin. Vastaukset ovat 
saatavilla empiriaosassa. Toinen tutkimuskysymys on:  
 

TK2. Mitä dataa ja informaatiota tarvitaan tilaratkaisulle tehtävälle kustannus-

hyötyanalyysille; mitkä ovat hyödyt ja mitkä kustannukset? 

 

Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys selvittää tarkemmin miten muut kulttuuri-
instituutiot ovat selvittäneet omia fuusioitumisia. Tutkimuskysymyksen tavoitteena on 
kerätä tietoa jo tehdyistä kulttuuri-instituutioiden fuusioitumisista ja listata mitä hyötyjä 
ja haasteita muut instituutit ovat kokeneet. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään kuinka 
kustannus-hyötyanalyysi on suoritettu kyseisissä fuusioitumisissa, sekä kuinka kyseiset 
kustannus-hyötyanalyysit eroavat yleisesti käytettävistä kustannus-hyötyanalyyseistä. 
Tutkimuskysymyksen tavoitteena on kuvata tärkeät tekijät, niin että uudet 
tutkimusryhmät sekä kustannus-hyötyanalyytikot voisivat käyttää vastauksia 
ohjeistuksena. Kolmanteen kysymykseen vastataan niin tämän tutkimuksen 
teoriaosassa, kuin myös empiriaosassa. Kolmas tutkimuskysymys on: 
 

TK3. Miten fuusioitumiseen liittyviä hankevaihtoehtoja voidaan vertailla ja 
kuinka niistä aiheutuneita kustannuksia ja hyötyjä mitataan? 

 

1.4  Tutkimuksen tavoite 

Oulun kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössä mitään kustannus-hyötyanalyysimallia. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda Oulun kaupungille kustannus-

hyötyanalyysimalli, jota OTK voi käyttää jatkossa hankkeissaan eri vaihtoehtojen 
kannattavuuksia vertaillessa. Malli on ohjeellinen, ja sen tarkoituksena on tuleva 
hankekohtainen muokkautuvuus. Tutkimuksen tavoite on kehittää malli 
esimerkkihankkeen avulla. Empiirisen tutkimuksen avulla tutkimus vertailee edellisen 
työryhmän esittämiä neljää tilaratkaisuvaihtoehtoa, jotka liittyvät Tiedekeskus 
tietomaan, Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun taidemuseon tilojen yhdistämiseen. 
Kustannus-hyötyanalyysin avulla, tavoitteena on löytää näistä neljästä vaihtoehdosta 
kustannustehokkain. Tavoitteena on selvittää henkilöstökustannusten, tilakustannusten, 
peruskorjauskustannusten, laajentamiskustannusten, vuokrien, uuden pysäköintipaikan 
rakentamiskustannusten sekä uuden yhdyskäytävän rakentamiskustannusten avulla, 
kustannustehokkain vaihtoehto. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on vastata 
tutkimuskysymyksiin, sekä selvittää mahdollisimman tarkasti miten kulttuuri-
instituutioiden fuusioituminen vaikuttaa organisaatiorakenteeseen ja yhteiskuntaan. 
Tutkimus keskittyy lisäksi selvittämään mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä jotka ovat 
yleisiä tilaratkaisuja vaativissa hankkeissa. 

Tämä tutkimus tulee palvelemaan niin työnantajaa ja hankkeen mukana olevia 
sidosryhmiä, kuin mahdollisia kolmansia osapuolia, jotka tarvitsevat tietoa 
julkishankkeisiin liittyvistä kustannus-hyötyanalyyseista. Tämän tiedon odotetaan 
auttavan hahmottamaan ne tekijät jotka tulisi ottaa huomioon tilaratkaisuiden parissa 
työskennellessä. Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda itselleni kattava tietämys 
aihealueesta, mitä pystyisin käyttämään myöhemmissä tutkimuksissani. 
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1.5  Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmät 

Tämä tutkimus suoritetaan Oulun yliopiston standardien mukaan, ja tuotantotalouden 
osaston ohjeiden mukaan. Tutkimus perustuu asiaan liittyvään akateemiseen 
kirjallisuuteen, artikkeleihin ja internetistä saataviin julkisiin lähteisiin. Tietokannat 
joihin on pääsy Oulun yliopiston kirjaston kautta ovat  tämän tutkimuksen pääasiallinen 
lähde kirjallisuuden haussa.  

Tutkimus on konstruktiivinen, sillä se pyrkii kehittämään menetelmän jolla 
kehitetään ratkaisu tutkimusongelmiin. Tutkimuksessa käytetään tapausesimerkkiä 
tutkimuksen tukena. Konstruktiivinen tutkimus on normatiivista ja siinä tulokset 
todennetaan käytännön sovellutuksien avulla. Tutkimuksen ohjeellisuus aiheutuu siitä, 
että konstruktiivinen tutkimus on paljolti luovaa, innovatiivista ja heuristista. (Olkkonen 
1993) 

Tutkimusta on lähestytty  käyttämällä tarveselvitysryhmän tarveselvityksessä 
selvitettyä dataa, edellisistä hankesuunnitelmista löytyvää informaatiota, MUSTI-
hankkeen rakennusten nykyisiä datoja, sekä hankkeen eri osapuolilta ja sidosryhmiltä 
saatavaa hallinnollista materiaalia. Työn tilaajan toivomus oli, että selvityksen ja 
perustelun tulee olla analysoitua dataa. Tärkeimmät tutkimuksen datat kerättiin 
aineistotutkimuksilla. Muiden kuin tapausesimerkin museoiden ja kulttuuri-
instituutioiden toimintaa vertaillaan MUSTI-hankkeeseen. Vertailua varten tutkimus 
suoritti sähköpostitiedustelun muille kulttuuri-instituutioille. 

Tutkimus edellyttää teoriaa useista eri aihealueista. Tutkimuksen tärkein teoria 
käsittelee kustannus-hyötyanalyysiä (KHA) keskittyen julkishankevaihtoehtoihin. 
Kustannus-hyötyanalyysi sisältää vaihtoehtojen tarkastelua sekä alateoriaa jotka liittyvät 
kustannus-hyötyanalyysin tekoprosessiin. Tässä tutkimuksessa selvennetään tarkemmin 
KHA:n lisäksi herkkyysanalyysi ja diskonttaus ja diskonttokoron valinta. Tutkimuksen 
teoriaosa sisältää tietoa kustannus-hyötyanalyysiin liittyvien kustannusten 
koostumisesta. Lisäksi, tutkimus käsittelee teoriaa kulttuuripalveluiden hyötyjen ja 
kustannusten arvioimisesta. Kyseisen teorian tarkoituksena on selventää  eritoten mitkä 
ei-rahalliset hyödyt ja kustannukset tulisi ottaa huomioon kustannus-hyötyanalyysiä 
tehtäessä. Viimeisenä teoriana tutkimus käsittelee MUSTI-hankkeelle uutena 
organisaationa tärkeää aihetta – fuusioitumista. Teoria käsittelee kulttuuri-
instituutioiden fuusioitumisia, sitä kuinka ne toimivat ja mitä hyötyjä ja ongelmia ne 
sisältävät. 

Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelminä sekä kvalitatiivisia, että 
kvantitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiivisina menetelminä tutkimuksessa käytetään 
Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan eri 
edustajille suunnattuja haastatteluja. Tämän lisäksi suoritetaan myös 
sähköpostitiedustelu muille museoille ja kulttuuri-instituutioille. Kvalitatiivisilla 
menetelmillä tutkimus etsii vastauksia kysymyksiin joita ei ole määritelty etukäteen, ja 
tuottaa tuloksia joita voidaan soveltaa tutkimuksen rajojen ulkopuolella. Tutkimuksessa 
pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva tilaratkaisuihin liittyvästä kustannus-

hyötyanalyysistä suorittamalla erilaisia haastatteluja. Kvalitatiivisilla menetelmillä 
annetaan tässä tutkimuksessa tilaa haastateltavien henkilöiden mielipiteille ja 
kokemuksille. Näitä kvalitatiivisia menetelmiä sovelletaan tässä tutkimuksessa 
kvantitatiivisiin menettelytapoihin. Kvantitatiivisilla menetelmillä tutkimus kerää 
mitattavissa olevat numeeriset tiedot. Tämä tutkimus käyttää havaintoaineiston 
keruumenetelmänä hankkeessa mukana oleville sidosryhmien edustajille suunnattua 
haastattelua. Haastattelun seurauksena saadaan eri dataa, joita käsittelemällä päästään 
suorittamaan kustannus-hyötyanalyysi. Tutkimus pyrkii olemaan kvantitatiivisten 
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datojen pohjalta niin puolueeton kuin vain on mahdollista. Haastatteluiden käyttäminen 
tiedonkeruussa esitetään tutkimuksen kolmannessa ja neljännessä kappaleessa.  

1.6  Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessin tarkoituksena on selventää tämän tutkimuksen rakenne. Tutkimuksen 
ensimmäinen osio, johdanto, esittelee tutkimuksen taustatiedot. Tässä osiossa 
määritellään myös tutkimusongelma ja siihen liittyvät tutkimuskysymykset. Johdanto 
lopetetaan esittelemällä tutkimuksen tavoite ja menetelmät. Tutkimuksen toisessa 
osiossa esitetään tutkimuksen teoreettinen tausta, joka pohjustaa empiriaa antamalla 
riittävää informaatiota aihealueisiin liittyen. Näitä aihealueita ovat kustannus-

hyötyanalyysi, herkkyysanalyysi, diskonttaus ja diskonttokoron valinta, 
kulttuuripalveluiden kustannusten ja hyötyjen arvioiminen sekä kulttuuri-instituutioiden 
fuusioituminen. Kaikki mainitut aihealueet liittyvät kustannus-hyötyanalyysin 
prosessiin. Tutkimus vastaa kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kyseisessä 
teoriaosiossa. 

Tutkimuksen kolmas ja neljäs kappale käsittelevät tutkimuksen empiriaosion. 
Kolmas kappale esittelee empiirisen tutkimuksen menetelmät. Kappale esittelee alkuun 
sähköpostitiedustelun joka on osoitettu muille museoille ja kulttuuri-instituutioille. 
Seuraavaksi tutkimus esittelee kuinka tutkimus käyttää haastatteluita ja 
aivoriihikokouksia kvalitatiivisina menetelminä tiedonkeruussa. Tämän jälkeen 
tutkimus esittelee ne menetelmät millä suoritetaan kustannus-hyötyanalyysi. Kustannus-

hyötyanalyysi suoritetaan edellisten menetelmien tulosten pohjalta. Neljäs kappale 
keskittyy tarkemmin empiriaan esittelemällä tutkimuksen tulokset. Tutkimus saa 
vastaukset kahteen jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen tässä kappaleessa ja 
edellisessä empiriakappaleessa. 

Viidennessä kappaleessa, keskustelu-kappale, esitetään tutkimuksen analyysi ja 
arviointi. Kappaleessa vastataan tutkimuskysymyksiin ja käsitellään ehdotuksia 
jatkotutkimukselle. Viimeinen kappale, johtopäätökset, kokoaa koko tutkimuksen ja 
käsittelee viimeiset asiat tutkimukseen liittyen. Kuva 1. havainnollistaa tarkemmin 
tutkimuksen prosessin. 

 

 

 



 

 

15 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen prosessikaavio 
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2 Teoria 

Tämä osa tutkimuksesta esittelee tutkimuksen teoriaosion. Ensin keskitytään 
kirjallisuuden määrittämään kustannus-hyötyanalyysiin, ja siihen miten kustannus-

hyötyanalyysejä tehdään ja mitkä ovat sen vaiheita. Toiseksi määritellään kustannus-

hyötyanalyysille olennaiset aiheet: herkkyysanalyysi ja diskonttaus ja diskonttokoron 
valinta. Tämän jälkeen tutkimus esittää kulttuuripalveluiden kustannusten ja hyötyjen 
arvioimisen. Työn ja tutkimuksen kannalta on tärkeä osata erotella ja valita ne 
kustannukset ja hyödyt jotka ovat eniten relevantteja tietylle hankkeelle. Kustannusten 
ja hyötyjen arvioimisen jälkeen käsitellään kulttuuri-instituutioiden fuusioitumista. 
Tämän luvun lopussa esitetään teorian ja sen vaikutuksien yhteenveto. 

2.1  Kustannus-hyötyanalyysi 

Tutkimuksen teoriaosan ensimmäinen osa määrittelee kustannus-hyötyanalyysin 
kirjallisuuden määritelmin. Kustannus-hyötyanalyysin määritelmä on vaihdellut usein 
viime vuosien aikana, riippuen suuresti eri tekijöistä ja tilanteista missä sitä käytetään. 
Tämän osion tarkoituksena on pyrkiä antamaan teoreettinen pohja tutkimuksen tehtävää 
varten. Tässä osassa vastataan myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Mitä on 
kustannus-hyötyanalyysi?”. 

2.1.1  Määritelmä 

Kustannus-hyötyanalyysi tai tarkemmin selvennettynä, sosiaalinen KHA, on 
kannattavuuden mittaamisen päätöksenteossa käytettävä työkalu, joka pohjautuu paljolti 
nykyiseen talousteoriamalliin, jossa yhteiskunnalliset päätökset tehdään vertaamalla 
hyötyjä kustannuksiin. KHA:n tarkoitus on siis yksinkertaisesti vertailla hyötyjä ja 
kustannuksia. Yleisesti, yhteiskunnallinen päätöksenteko suoritetaan vertaamalla 
yksityisiä hyötyjä ja kustannuksia. KHA korvaa nämä yksityiset hyödyt ja kustannukset 
sosiaalisilla hyödyillä ja kustannuksilla. Boardman ym. (2006) tiivistää, että kustannus-

hyötyanalyysiin sisältyvät hyötyjen (H) ja kustannusten (K) löytäminen ja esittäminen, 
arvottaminen, sekä ehdotuksen nettohyötyjen määrittäminen suhteessa tilaan jossa 
nettohyödyt (NH) ovat samat kuin hyödyt vähennettynä kustannukset: 

  = − � 

 

Kustannus-hyötyanalyysiä voidaan käyttää monissa eri tilanteissa. Yleensä 
analyysin tarkoitus keskittyy lähinnä julkisten hankkeiden kannattavuuden laskemiseen. 
Brent (1996) mukaan, KHA liittyy kaikkiin julkisiin päätöksentekoihin, joilla on 
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vaikutuksia resurssien käyttöön. Usein ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kustannus-

hyötyanalyysiä, jos halutaan kertoa onko hanke kannattava, vaikka olisikin tiedossa, että 
se on kustannustehokas. Toimintaa tai hanketta suositellaan tuettavaksi ja aloitettavaksi, 
jos sen hyödyt ylittävät sen kustannukset. Vaikka nyt tässä kontekstissa puhummekin 
aloituksesta, kustannus-hyötyanalyysejä voidaan suorittaa myös kesken ja jälkeen 
hankkeiden aloituksen. KHA:n tarkoituksena on löytää yhteiskunnallisesti kannattava 
vaihtoehto, jossa hankkeen hyödyt ylittävät hankkeen kustannukset.  

KHA linkitetään usein kustannustehokkuusanalyysin (KTA) kanssa. KTA, eroten 
KHA:sta, ottaa huomioon vain valmiiksi rahallisesti mitattavissa olevat tekijät. 
KHA:ssa kaikki hyödyt ja kustannukset tullaan ilmaisemaan rahallisissa määreissä. 
Yleensä kuitenkin vain yksityisiä hyötyjä ja kustannuksia voidaan määrittää rahallisilla 
arvoilla. Kustannus-hyötyanalyysissä kaikki hyödyt ja kustannukset tulee ottaa 
huomioon, niin yksityiset, sosiaaliset, että myös suorat, epäsuorat, aineelliset ja 
aineettomat. KHA:n yksi ongelma on määrittää kuinka ei-rahallisesti mitattavat hyödyt 
ja kustannukset muokataan rahallisiksi määreiksi. (Cellini & Kee 2010) 

On olemassa monia muitakin menetelmiä kertomaan onko jokin hanke 
kustannustehokas mm. kustannus-hyödyllisyysanalyysi (KHYA) ja aikaisemmin 
mainittu KTA. Edellä mainitut työkalut ovat tehokkaita ja toimivat ympäristöissä joissa 
ei tarvitse ottaa kustannustehokkuuden määrityksessä huomioon sosiaalisia vaikutuksia. 
KHA on askeleen pidemmällä ja ottaa huomioon kaikki kustannukset ja hyödyt.  
Loppujen lopuksi KHA on rationaalinen apukeino päätöksentekoon. (Boardman ym. 
2006, Brent 1996) 

 

2.1.2  Kustannus-hyötyanalyysin vaiheet 

Kustannus-hyötyanalyysi suoritetaan tiettyjä vaiheita noudattaen. Suoritusvaiheiden 
lukumäärät vaihtelevat ja suoritusperiaatteet saattavat hieman poiketa eri suoritustapoja 
käytettäessä. Näille suoritustavoille on kuitenkin yhteistä, että kaikissa KHA on jaettu 
pienempiin osavaiheisiin ja kaikki suoritustavat sisältävät tietyt pakolliset toiminnot. 
Tämä tutkimus esittää yhdeksän yleisimmin KHA:ssa käytettyä vaihetta Boardman ym. 
(2006) mukaan. (Boardman ym. 2006, Cellini & Kee 2010, Ollikainen 2011)  Nämä 
vaiheet ovat seuraavat: 

 

1. Määritetään hankevaihtoehdot 
2. Päätetään millä näkökulmilla hyötyjä ja kustannuksia tarkastellaan 

3. Määritetään vaikutukset ja valitaan mittayksiköt 
4. Ennustetaan kvantitatiivisesti vaikutukset hankkeen koko elinkaaren ajalta 

5. Muutetaan vaikutukset rahallisiksi määreiksi 
6. Diskontataan hyödyt ja kustannukset nykyarvoa varten 

7. Lasketaan jokaisen vaihtoehdon nettonykyarvo 

8. Suoritetaan herkkyysanalyysi 
9. Tehdään suositus 

 

Seuraavaksi tarkastellaan jokaista vaihtoehtoa tarkemmin. Tutkimus pyrkii avaamaan 
tässä osiossa jokaisen vaihtoehdon niin, että tutkimustehtävää varten olisi helppo 
käyttää ja luoda hyvä KHA-malli. 
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2.1.2.1  Määritellään hankevaihtoehdot 

Ensimmäisessä kustannus-hyötyanalyysin vaiheessa tulee määrittää hankevaihtoehdot. 
Valitaan hankevaihtoehtoja joita vertaillaan parhaan nettososiaalihyödyn löytämiseksi. 
Vaihtoehtojen määrittäminen voi tässä vaiheessa olla hankalaa, sillä yleensä 
vaihtoehtojen lukumäärä voi olla erittäin suuri. Koska jokaisella hankevaihtoehdolla on 
useita toteuttamistapoja, voivat lopulliset vaihtoehdot kasvaa äärettömän isoiksi. Waters 
& Myers (1987) esittävät tutkimuksessaan, että päätöksentekijät ja KHA:n laatijat 
kykenevät rajoitteiden puitteissa vertailemaan ainoastaan neljästä seitsemään 
vaihtoehtoa. Yleensä hankevaihtoehdot ovat jo ennalta määritettyjä, joten kustannus-

hyötyanalyysia tekevän henkilön tehtäväksi jää niiden tarkempi listaaminen.  
KHA vertaa hankevaihtoehtojen nettososiaalihyötyjä hypoteettiseen hankkeeseen, 

jonka tarkoituksena on toimia kuvailevana hankkeena siihen asti kunnes se korvataan 
toteutettavalla hankevaihtoehdolla. Tämä hypoteettinen hanke toimii yleensä nimellä 
status quo, mikä tarkoittaa toimintatilaa jossa toimintatapoja ei tarvitse muuttaa. Status 
quo:n auttaa selvittämään mitkä ovat ne kustannukset ja hyödyt, jotka saavutetaan eri 
vaihtoehtojen kautta, kun niitä vertaillaan status quo:hon. Aina kuitenkaan hanketta ei 
verrata status quo:hon. Joskus status quo ei ole kannattava vaihtoehto vertailukohdaksi, 
ja potentiaalista hankevaihtoehtoa joudutaan vertaamaan täysin eri alan hankkeisiin. 
Vaikka hankevaihtoehtojen vertaaminen on usein vaivalloista ja kaikkia vaihtoehtoja ei 
tule huomioitua, pitää muistaa että KHA on erittäin hyödyllinen työkalu, joka auttaa 
tekemään laajoja yhteiskunnallisia päätöksiä. (Boardman ym. 2006) 

2.1.2.2  Päätetään millä näkökulmilla hyötyjä ja kustannuksia 
tarkastellaan 

Toisena tehtävänä, KHA:ssa, tulee valita mistä näkökulmista hyödyillä ja kustannuksilla 
on merkitystä. Tässä vaiheessa määritetään eri näkökulmat joiden avulla 
hankevaihtoehtoja tarkastellaan. Näiden näkökulmien valinta on erittäin monimutkainen 
tehtävä sillä jo pelkästään hankkeen rajapinnat usein johtavat näiden näkökulmien 
määritykseen. Mitä pienempi on maantieteellinen laajuus, sitä vähemmän on hyötyjä ja 
kustannuksia joita on otettava huomioon. Kuitenkin, Cellini & Kee (2010) esittävät, että 
myös pienissä laajuuksissa on huomioitava ympäristötekijälliset riskit, joista voi 
muodostua isompi kokonaisuus. He puhuvat ”kadonneista” hyödyistä ja kustannuksista, 
joiden olemassaolo on hyvä tiedostaa, vaikka niille ei koskaan asettaisikaan rahallisia 
määreitä. Yleisesti, tulisi osata valita se näkökulma, jossa kustannukset vaikuttavat 
eniten ja jossa on suurimmat hyödyt.  

Boardman ym. (2006) esittää neljä eri näkökulmaa joille on mahdollista suorittaa 
KHA: globaali, kansallinen, maakuntakohtainen ja paikallinen näkökulma. Useimmiten 
käytetään kansallista tasoa. Nykyään, eri ympäristöongelmien vaikutusten myötä 
vaaditaan myös globaalia näkökulmaa. Näkökulmien valinnan voi suorittaa niin KHA:ta 
tekevä analyytikko kuin hänen esimiehensä, jotka ovat määrittäneet näkökulmat jo 
ennen analyytikon palkkaamista. (Boardman ym. 2006, Ollikainen 2011) 

2.1.2.3  Määritetään vaikutukset ja valitaan mittayksiköt 

Kolmannessa vaiheessa, määritetään vaikutukset ja valitaan mittayksiköt. Vaikutuksilla 
tarkoitetaan tässä tapauksessa hyötyjä ja kustannuksia. Toisin sanoen, tunnistetaan ja 
luokitellaan nämä hankkeen eri hyödyt ja kustannukset. Tässä vaiheessa valitaan myös 
mittayksiköt, joissa vaikutukset esitetään. Kuten aikaisemmissa määrityksissä, myös 
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näiden vaikutusten määrittäminen on erittäin hankalaa. Haasteena on löytää 
asianmukaiset vaikutukset, sillä useat vaikutukset voivat jäädä huomioimatta, KHA:n 
näkökulmasta riippuen. On osattava löytää ne hyödyt ja kustannukset joilla on suurin 
vaikutus hankkeessa. Vähemmän tärkeät hyödyt ja kustannukset voidaan usein jättää 
kokonaan huomioimatta. Usein, kun määritellään näitä kustannuksia ja hyötyjä, 
määritetään kaikki negatiiviset tekijät kustannuksiksi ja positiiviset tekijät hyödyiksi 
siitä huolimatta milloin nämä negatiiviset ja positiiviset tekijät tapahtuvat. Musgrave & 
Musgrave (1989) esittää, että soveliain tapa tarkastella hyötyjä ja kustannuksia on tehdä 
runko tuloille ja lähdöille. Pohjautuen Musgrave & Musgraven ajatuksiin, Cellini & Kee 
(2010) esittävät käytettäväksi runkoa, jossa hyödyt ja kustannukset jaetaan todellisiin ja  
ei-todellisiin, suoriin ja epäsuoriin, aineellisiin ja aineettomiin, taloudellisiin ja 
sosiaalisiin. Rungon tarkoituksena on selventää KHA:n laatijalle mitä potentiaalisia 
hyötyjä ja kustannuksia tulisi ottaa huomioon. 

Yleisesti, tulisi osata määrittää ne tavat, joilla hanke parantaa yksilöitä ja tuottaa 
heille välillistä tai välitöntä lisäarvoa. Tähän tulee sisällyttää niin positiiviset tekijät kuin 
negatiiviset kasvusta johtuvat tekijät. Negatiivisia tekijöitä ovat usein esim. 
ympäristölliset tekijät kuten päästöt. Tässä tapauksessa puhutaan syy-seuraussuhteista, 
joissa on tiedettävä hankkeen lopputuloksen ja ihmisten hyödyllisyyden vuorovaikutus. 
Boardman ym. (2006) esittää, että näiden suhteiden määrittäminen vaatii laajan 
tieteellisen tutkimuksen katsausta. Yleensä KHA:ssa määritetään vain ne vaikutukset 
jotka vaikuttavat hyödyllisesti yksilöihin. Vaikutukset joilla ei ole vaikutusta ihmisille 
jäävät huomioimatta. Kun määritetään vaikutuksia, yksi tärkeä asia muistaa on että 
ihmisillä voi olla eri käsityksiä siitä mitkä ovat hyötyjä ja mitkä kustannuksia. Yhden 
ihmisen kustannukset ovat toisen ihmisen hyödyt. (Boardman ym. 2006) 

Vaikutuksille valittavan mittayksiköiden valinta on helpompaa kuin itse 
vaikutuksien määrittäminen. Mittayksiköiden valinta on usein erittäin loogista ja 
juontuu kyseessä olevasta vaikutuksesta. Esimerkiksi työtunneissa säästetty aika ja 
onnettomuuksien vähentyminen ovat selkeitä, loogisia mittayksiköitä. Joskus joudutaan 
kuitenkin valitsemaan mittayksiköitä kahden tai useamman vaihtoehdon välillä. 
Boardman ym. (2006) mainitsee esimerkkinä valinnan epäpuhtaussaasteiden määrän vai 
terveysvaikutukset. Yleisesti, mittayksiköiden valinta on datalähtöistä ja informaation 
häviämistä on usein havaittavissa. 

2.1.2.4  Ennustetaan vaikutukset kvantitatiivisesti hankkeen koko 
elinkaaren aikana 

Neljäs HKA:n askel on osata ennustaa edellisen vaiheen vaikutukset määrällisesti. 
Hankkeet on ennustettava eri ajanjaksoissa, sillä kussakin ajanjaksossa hyödyillä ja 
kustannuksilla on tapana muuttua. Koska hankkeen ajallinen kesto on useimmiten pitkä, 
vaikutukset esitetään Cellini & Kee (2010) mukaan tyypillisesti vuosittaisena 
katsauksena. Heidän mukaansa 5 – 15 vuotta on hyvä vaikutusten tarkasteluväli. Ex ante 
KHA:ssa ennustetaan vaikutukset koko hankkeen elinkaaren aikana. On osattava 
ennustaa pysyvätkö kustannukset ja hyödyt samoina koko elinkaaren ajan, vai voivatko 
ne mahdollisesti kasvaa tai laskea. (Boardman ym. 2006) 

Boardman ym. (2006) mukaan, teoreettisten tutkimusten mukaan oletetaan, että 
kysynnän ja tarjonnan käyrät ovat tunnettuja. Näin ei kuitenkaan useimmiten ole. Juuri 
tästä syystä vaikutusten ennustaminen on erittäin hankalaa. Boardman ym. (2006) 
mainitsee kolme syytä ennustamisen hankaluudelle. Ensimmäinen syy johtuu julkisista 
säädöksistä. Julkiset säädökset muokkaavat ihmisten käyttäytymistä. Tästä syystä, on 
hankalaa ennustaa miten ihmiset reagoivat pieneenkin muutokseen. Joskus, pieni 
muutos voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen niin, että he kumoavat positiiviseksi 
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ennustetun vaikutuksen. Toiseksi, säädökset voivat vaikuttaa kolmansiin osapuoliin 
oheisvaikutuksilla. Oheisvaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia, ja ne voivat 
vaikuttaa kustannusten ja hyötyjen hintaan joko hintaa alentavina tai hintaa nostavina 
tekijöinä. Kolmas ennustamista vaikeuttava tekijä on tieteellisen informaation tarve. 
Informaatio voi usein olla epävarmaa, sillä eri tutkimukset voivat tuottaa täysin eri 
tutkimustuloksia, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Hyvänä esimerkkinä Boardman ym. 
(2006) esittää ilmastonlämpenemisen. Vaikka ilmastonlämpenemisestä on paljon 
näyttöä, arvossa pidetyt tutkijat ovat eri mieltä lämpenemisen suuruudesta. (Biello 
2010) 

2.1.2.5  Muutetaan vaikutukset rahallisiksi määreiksi 

Analyysin viidennessä vaiheessa, tulee muuttaa vaikutukset rahallisiksi määreiksi. 
Rahallistamisen ideana on helpottaa tulevia laskutoimituksia ja helpottaa vertailua 
muuttamalla kaikki vaikutukset samoiksi mitta-arvoiksi. Kaikki vaikutukset eivät ole 
suoraan ilmoitettavissa rahallisina määreinä, vaan esimerkiksi vaikutus, ajan 
säästäminen, tulee muuttaa lukuarvoon joka vastaa rahallista määrettä. Cellini & Kee 
(2010) mukaan, jokaiselle vaikutukselle on tärkeää todeta sen luonne ja miten se 
mitataan. On hyvä myös kertoa kaikki olettamukset jotka on tehty laskelmissa. Kaiken 
tulisi olla selkeästi selvennettynä päätöksentekijöitä varten. 

Tämän vaiheen hankaluutena on osata arvioida mitä rahallista arvoa jokainen 
vaikutus vastaa. Vaikka on olemassa tiettyjä luetteloita vaikutuksien rahallisista 
arvoista, on jokainen tapaus kuitenkin omanlainen. KHA:n tekijän on kyettävä 
tekemään arvioinnit tapauskohtaisesti. Tietyille vaikutuksille, kuten 
ympäristövaikutuksille tai elämän tilastolliselle arvolle, rahallisen määreen arviointi on 
usein hankalaa ja kiistanalaista. (Boardman ym. 2006, Ollikainen 2011) 

Boardman ym. (2006) mainitsee, että vaikutuksien mittaaminen suoritetaan usein 
maksuhalukkuuden (WTP) avulla. Maksuhalukkuus on Hanemann (1991) mukaan, 
menetelmä jonka avulla voimme määrittää hyödykkeen hinnan. Tämä on hyödyllinen 
menetelmä tapauksissa, joissa hinta ei ole tiedossa. Tätä menetelmää voidaan soveltaa 
niin yleishyödykkeissä kuin KHA:n tapauksessa ennustamaan laajempia 
kokonaisuuksia, kuten meluhaittoja, saasteita tai ajan ennustamisia. Menetelmän 
tarkoituksena on selvittää, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan hyödykkeestä. 

2.1.2.6  Diskontataan hyödyt ja kustannukset nykyarvoja varten 

Kuten aikaisemmin mainittiin, hankkeissa on yleistä, että hyödyt ja kustannukset 
kertyvät usean vuoden ajan. KHA:ssa nämä kertyneet vaikutukset pitää koota yhteen. 
Jotta olisi mahdollista vertailla eri ajankohtina toteutuvia hyötyjä ja kustannuksia on 
tärkeää, että ne ovat yhteismitallisia. Diskonttaamalla kyseiset kustannukset ja hyödyt, 
saadaan niiden nykyarvot. Ihmiset haluavat tietää nykyarvot sillä ne kiinnostavat heitä 
enemmän, kuin tulevaisuuden arvot. Cellini & Kee (2010) mukaan, diskonttokoron 
tarkoitus on heijastaa yhteiskunnan kärsimättömyys kuluttaa nykypäivänä eikä 
tulevaisuudessa. Alla olevat kaavat havainnollistavat kuinka vuosien aikana tapahtuvat 
kustannukset ja hyödyt diskontataan hyötyjen, PV(H), ja kustannusten, PV(K), 
nykyarvoihin: 
 =  ∑ +=  
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Hankkeen elinikä on n vuotta, ja  ja �  osoittavat hyötyjä ja kustannuksia vuotena t. 
Nämä hyödyt ja kustannukset jaetaan + , jotta saadaan nykyarvot. Tässä kaavassa 
s on diskonttokorko. Sopivan diskonttokoron valinta on vaikeaa, sillä ei ole olemassa 
yhtä tiettyä oikeaa arvoa. Boardman ym. (2006) esittää, että nykyisin käytetyt 
diskonttokorot, 7 – 10 prosenttia, ovat liian korkeat. Yleisesti, hänen mukaansa 
hankkeissa joiden elinikä on alle 50 vuotta, tulisi käyttää 3.5 prosentin diskonttokorkoa. 
Diskonttokorko ja diskonttokoron valinta käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen 
kappaleessa 2.3. 

2.1.2.7  Lasketaan jokaisen vaihtoehdon nettonykyarvo 

Tärkein KHA:n vaihe on nettonykyarvon laskeminen. Kun kustannusten ja hyötyjen 
nykyarvot on laskettu, voidaan laskea niiden erotuksesta nettonykyarvo. 
Yksinkertaisesti, vähennetään hyötyjen nykyarvosta kustannusten nykyarvo: 

 = − �  

 

Yleisesti, hankevaihtoehto kannattaa hyväksyä, jos hankevaihtoehdon nettonykyarvo on 
positiivinen: 
 = −  � >   

 

Tämä pätee tilanteessa jossa hankevaihtoehtoja suhteessa status quo:hon on vain yksi. 
Tilanteessa jossa status quo:hon verrattavia hankevaihtoehtoja on useita, valintatapa on 
erilainen. Boardman ym. (2006) mukaan, tällöin tulisi valita hanke jolla on suurin NPV. 
Tämän valintatavan oletuksena on, että vähintään yksi NPV on positiivinen. Jos 
positiivista vaihtoehtoa ei löydy, jätetään status quo korvaamatta. Kuten aikaisemmin 
mainittiin, eri vaikutuksien arviointi on hankalaa ja usein epätarkkaa, siksi myös NPV:t 
eivät ole edellisten epätarkkuuksien takia aina täysin tarkkoja. 

Hankevaihtoehdon valintaan, NPV ei ole ainoa tapa. Boardman ym. (2006) mukaan, 
NPV valintatapa on kuitenkin ainut tapa, joka antaa oikean vastauksen siihen 
parantaako hanke sosiaalista hyvinvointia. NPV:n yhtenä kiisteltynä tekijänä on, että se 
toimii ainoastaan kyseessä olevien hankevaihtoehtojen valinnassa. Se ei kerro lainkaan 
mikä voisi olla mahdollinen optimaalisin vaihtoehto käsiteltyjen vaihtoehtojen 
ulkopuolelta. On siis muistettava, että vaikka vaihtoehdolla on positiivinen ja korkea 
nettonykyarvo, se ei tarkoita, että kyseinen vaihtoehto olisi paras mahdollinen. NPV 
ilmoittaa tehokkaamman resurssien allokoinnin, mutta ei tehokkainta. Ongelma on siis, 
että KHA:n tekijä ei pysty sisällyttänyt optimaalisinta vaihtoehtoa muiden vaihtoehtojen 
joukkoon. Syynä voi olla kognitiiviset kapasiteettirajoitukset, taloudelliset tai poliittiset 
rajoitukset, tai yksinkertaisesti optimaalinen vaihtoehto ei vain ole vielä ollut 
määriteltävissä. (Boardman ym. 2006, Cellini & Kee 2010) 
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2.1.2.8  Suoritetaan herkkyysanalyysi 

KHA:n tekijä voi olla epävarma monista siihen liittyvistä tekijöistä. Edellisissä KHA:n 
vaiheissa määritetyt vaikutukset ja niille määrätyt rahalliset määreet, sekä myös 
edellisessä vaiheessa lasketut NPV:t ovat vain arvioita, siksi herkkyysanalyysi olisi 
hyvä suorittaa. Herkkyysanalyysin avulla pystytään arvioimaan epävarmuutta. Kun 
herkkyysanalyysissä muutetaan epävarmoja tekijöitä, laskelmat muuttuvat. Tällöin 
muuttamalla näitä tekijöitä löydetään ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten lopputulokseen. 
Boardman ym. (2006) mainitsee, että käytännössä jokaista olettamusta voidaan 
muunnella. Tästä syystä, KHA:n tekijä joutuu käyttämään harkintavaltaa ja keskittyy 
vain mahdollisesti kriittisiin olettamuksiin. Boardman ym. (2006) lisää, että 
keskittyminen vain tiettyihin olettamuksiin on erittäin vastuullista, mutta toisaalta se on 
paljon parempi menettelytapa kuin kaikkien olettamuksien muuttaminen. 

2.1.2.9  Tehdään suositus 

Kustannushyötyanalyysin lopussa KHA:n tekijä tekee suositukset koskien hankkeen 
hyväksymistä. Yksinkertaisesti ja lähes aina, KHA:n tekijä suosittelee hankevaihtoehtoa 
jolla on suurin NPV. Kuten aikaisemmin mainittiin, NPV:t ovat usein epävarmoja 
ennustuksia, joten suurimman NPV:n omaava vaihtoehto ei ole välttämättä se paras 
vaihtoehto. Joskus status quo voi olla paras vaihtoehto ja joskus toinen pienemmän 
NPV:n omaava hankevaihtoehto. Jälkimmäisen syyn takia, käytetään herkkyysanalyysin 
tuloksia tukemaan ja vaikuttamaan suositukseen. Boardman ym. (2006) mukaan, 
KHA:n tekijän tulisi tehdä ainoastaan suosituksia, ei päätöksiä. KHA:n tarkoitus on olla 
ohjeita antava. 

2.1.3  Kustannus-hyötyanalyysin ajoitus hankkeessa 

Kuten aikaisemmin todettiin, KHA on sosiaalista päätöksentekoa tukeva työkalu. 
Analyytikot käyttävät KHA:ta osoittamaan tietyn vaihtoehdon tehokkuuden suhteessa 
muihin vaihtoehtoihin. Analyytikot suorittavat yleensä KHA:n ennen hankkeen 
toteutusta, sillä se on yksi ratkaiseva tekijä hankkeen aloittamisen kannalta. Kuitenkin, 
KHA:ta voidaan käyttää myös hankkeen valmistumisen jälkeen, ja jopa kesken 
hankkeen. Boardman ym. (2006) esittää kolme erilaista KHA-luokkaa hankkeen 
elinkaaren eri vaiheille: ex ante KHA, in medias res KHA ja post ante KHA. Mitä 
myöhemmässä vaiheessa KHA suoritetaan hankkeessa, sitä tarkempi kustannus- ja 
hyötyarvio saadaan. 

Ex ante KHA on ns. ”normaali” KHA-malli, joka yleisesti suoritetaan. Sitä 
käytetään kun hanketta harkitaan aloittavan, eli ennen varsinaista aloitusta. Se auttaa 
tekemään päätöksen hankkeelle suunnattujen resurssien allokoinnista. Sen vaikutus 
yleiseen päätöksentekoon on suora ja välitön, mutta se on samalla paljolti kustannuksia 
ja hyötyjä ennakoiva. (Boardman ym. 2006)  

KHA:ta voidaan käyttää myös sen jälkeen, kun hanke on saatettu päätökseen. Tässä 
vaiheessa kaikki kustannukset ovat jo määritetty, ja resurssit käytetty. Tätä mallia 
kutsutaan nimellä post ante KHA:ksi. Post ante KHA:n tarkoitus ei ole ex anten tavoin 
allokoida kustannuksia ja auttaa päättämään hankkeen aloituksen oikeellisuus. Sen 
tarkoituksena on olla selventävä ja opettavainen eri käyttäjille ja päättäjille. Post ante 
KHA antaa tietoa siitä miten kyseisen hankkeen kaltaiset tulevat hankkeet ovat 
hyödyllisiä, ja miten niiden resursseja tulisi jatkossa allokoida. Se ei kuitenkaan 
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luonnollisesti pysty enää vaikuttamaan oman hankkeen resurssien allokointiin. 
(Boardman ym. 2006, Boardman ym. 1994) 

In medias res KHA, suoritetaan hankkeen elinkaaren aikana. Se on 
toimintatavoiltaan ja ajatuksiltaan samankaltainen kuin ex ante ja post ante KHA, ja 
sisältää molempien mallien piirteitä. Kuten ex ante KHA:ssa, in medias res KHA:lla voi 
vaikuttaa suoraan päätöksentekoihin – onko hanketta syytä jatkaa. Se myös kertoo onko 
syytä allokoida resurssit muihin parempiin käyttötarkoituksiin. Yleensä, in medias res 
KHA puoltaa hankkeen jatkamista. Suurin osa kustannuksista ovat tapahtuneet jo 
hankkeen alkuvaiheessa, joten hyödyt ylittävät in medias KHA:ssa kustannukset ja 
hankkeen jatkotoimenpiteitä on helppo puoltaa. Aina ei kuitenkaan käy näin, vaan eräitä 
hankkeita ei enää suositella jatkettavan. Kuten post ante KHA:ssa, in medias res KHA 
ei suurimmaksi osaksi keskity ennustuksiin, vaan se keskittyy tarkkailuun ja 
havainnointiin. In medias res KHA tuottaa myös informaatiota jota voidaan käyttää 
tulevaisuuden ex ante KHA:ssa. (Boardman ym. 2006, Boardman ym. 1993) 

Boardman ym. (2006) esittää vielä edellä mainittujen KHA-luokkien lisäksi vielä 
neljännen KHA-luokan: ex ante/ex post-vertailu tai ex ante/in medias res-vertailu. 
Tämän menetelmän tarkoituksena on tuottaa tietoa virheistä ja KHA:n tehokkuudesta. 
Se tuottaa tietoa aikaisemmasta ex ante KHA:sta ja samalla tuottaa uuttaa tietoa 
tulevaisuudessa tehtäville ex ante KHA:ille. 

2.1.4  Eri käyttäjäperspektiivit 

KHA:n yksi tehtäväalue on keskittyä siihen miten resurssit allokoidaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tehtävää varten on muodostettava laajempi näkökulma kustannuksista ja 
hyödyistä. Eri kustannus-hyötyanalyysissä mukana olevilla tahoilla on kuitenkin eri 
käsitykset siitä mitä nämä kustannukset ja hyödyt ovat. Toisilla näkemykset ovat 
suppeampia kuin toisilla. Boardman ym. (2006) esittää kolme eri käyttäjänäkökulmaa: 
analyytikot, tuhlaajat ja suojelijat. Näillä eri näkökulmilla on täysin toisistaan 
poikkeavat päätöksenteolliset näkökulmat. Tutkimus määrittää nämä näkökulmat, jotta 
ymmärtäisimme paremmin minkälaisia erilaisia näkökulmia käytetään 
hankearvioinnissa. Vain näkökulmien ymmärtämisen myötä voimme ymmärtää ja 
kommunikoida paremmin eri näkökulmien edustajien kanssa. Boardman ym. (2006) 
painottaa, että ymmärtämällä eri näkökulmat, käsittämme paremmin, että päätöksiä 
tekevät tuhlaajat ja suojelijat, ja itse päätökset eivät ole useinkaan yhdenmukaisia. 

Analyytikot ovat KHA:ssa vakionäkökulma. Heidän menettelytapansa ja 
näkemyksensä toimivat tutkimuksen aikaisempien kappaleiden mukaan. Toisin sanoen, 
analyytikot ovat KHA:n tekijöitä. He ottavat kustannus-hyötyanalyysissä huomioon 
kaikki kustannukset ja hyödyt. Kuitenkin, Boardman ym. (2006) esittää, että 
analyytikoilla saattaa olla ja on byrokraattisen painostuksen seurauksena taipumuksia 
muuttaa näkökulmiaan kohti tuhlaajien ja suojelijoiden näkökulmia. 

Suojelijat eroavat analyytikoista tavalla jolla he tarkastelevat hyötyjä ja 
kustannuksia. Heillä on tapana tarkastella hyötyjä ja kustannuksia tekijöinä jotka 
vaikuttavat kassavirtaan. Boardman ym. (2006) mukaan, suojelijat harjoittavat tulo-

meno analyysiä. Suojelijoiden mielestä KHA on jokseenkin turha työkalu. Heidän 
silmissä KHA on vain työkalu jolla tuhlaajat voivat hyväksyttää kaikki hankkeensa. 
Suojelijat pyrkivät minimoimaan budjettikustannuksia ja lisäämään samalla rahallisia 
tuloja. He eivät ota lainkaan huomioon ei-rahallisia sosiaalisia hyötyjä. Heidän 
näkökulmansa jättää huomiotta kuluttajien ja tuottajien arvostamat hyödyt, kuten 
ajansäästön. Juuri tästä syystä johtuu Boardman ym. (2006) mukaan tiettyjen 
palveluiden pitkät jonotusajat, sillä näiden palveluiden johdossa on yleensä suojelijoita. 
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Suojelijat tekevät useita virheitä arvioidessaan hyötyjä ja kustannuksia. He jättävät 
huomioimatta julkisen sektorin omistamia resursseja, koska he pitävät niitä ilmaisina, 
sillä heidän silmissään ne eivät vaikuta hankkeen budjettiin. He eivät kiinnitä huomiota 
näiden resurssien muihin arvoihin. Suojelijat jättävät myös huomiotta kustannukset, 
jotka eivät ole syntyneet heidän omalla organisaation tasolla. Suojelijat ovat usein 
kriittisiä hankkeiden aloitusten kanssa. Heidän mielestään suurin osa hankkeista eivät 
tuota tarpeeksi hyötyjä kustannuksiin nähden. Tästä syystä suojelijat haluavat käyttää 
mahdollisimman korkeaa diskonttokorkoa, jotta hankkeita olisi vaikeampi oikeuttaa. 

Suojelijoiden päätökset rajoittavat usein tuhlaajia. Tuhlaajia esiintyy Boardman ym. 
(2006) mukaan yleensä palvelu- tai linjaosastoilla. Heille ominaista on nähdä kaikki 
hyödyt ja kustannukset hyötyinä. Heidän mielestä kaikki muut vaihtoehdot ovat 
parempia, kuin hankkeen toteuttamatta jättäminen. Tuhlaajia voidaan yleisesti pitää 
suojelijoiden vastakohtana. Tuhlaajat eivät yleensä voi jättää hankkeita kesken, vaan 
aloitettu hanke on pakko saattaa päätökseen. Vaikka hankekustannukset olisivat 
menetetty ja hankkeen saattaminen loppuun ei olisi enää kannattavaa, tuhlaajat 
ajattelevat että hankkeen saattaminen loppuun sisältää aina joitakin positiivisia hyötyjä. 
Heidän mielestä hyödyt ovat usein epäsuoria, kuten hankkeiden seurauksesta johtuvat 
työpaikkojen lisääntyminen. Peruuntumattomat, pääomavaltaiset hankkeet, kuten 
rautatieverkostot, ovat tuhlaajien suosiossa. He tähtäävät infrastruktuurin muutoksiin 
ajatuksella, että valmiita palveluita ei voida käyttää enää muihin tarkoitusperiin. 
Suojelijoihin verrattuna, tuhlaajat suosivat matalaa diskonttokorkoa. Matala 
diskonttokorko nostaa hankkeen nettonykyarvoa, jolloin hankkeen oikeuttamisen 
todennäköisyys kasvaa. (Boardman ym. 2006) 

2.2  Herkkyysanalyysi 

Kustannus-hyötyanalyysi tekee oletuksia ja käyttää arvioitua dataa laskemaan odotettuja 
kustannuksia ja hyötyjä. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että oletukset ja arviot 
saattavat olla vääriä. Tällöin täytyy tarkastella tarkemmin tätä epävarmuutta. 
Herkkyysanalyysin tavoite on tutkia kuinka muuttamalla epävarmoja tekijöitä löydetään 
ne muuttujat jotka vaikuttavat eniten lopputulokseen, eli minkä muuttujien suhteen 
tulokset muuttuvat herkimmin. (Ollikainen 2011)  

Herkkyysanalyysissä kokeillaan niin korkeita kuin matalia arvoja, ja tarkastellaan 
miten tutkimustulokset muuttuvat. Jos muutosta ei ole, valittu tekijä ei ole 
herkkyysanalyysin kannalta relevantti ja sen suhteen ei tarvitse tehdä mitään. Jos 
muutosta tapahtuu ja tulokset ovat herkkiä eri arvoille, työ vaatii tarkan selvityksen 
koskien kyseisiä tekijöitä ja niiden muutoksia. Boardman ym. (2006) mukaan, on 
mahdotonta tarkastella kaikkia mahdollisia oletuksien yhdistelmiä. Hän esittää kolme 
helposti hallittavissa olevaa herkkyysanalyysin menettelytapaa. Tämän kappaleen 
tarkoituksena on auttaa ymmärtämään kuinka herkkyysanalyysejä tehdään näiden 
kolmen suoritustavan avulla. Kyseiset suoritustavat ovat: osittainen herkkyysanalyysi, 
parhaimman ja huonoimman tapauksen analyysi ja Monte Carlo –herkkyysanalyysi. 
(Brent 1996, Zerbe & Richard 2010) 

2.2.1  Osittainen herkkyysanalyysi 

Osittaisessa herkkyysanalyysissa, valitaan yksi muuttuja jonka arvoa muutetaan samalla 
kun muiden muuttujien arvot pysyvät muuttumattomina. Tällöin voidaan tarkastella 
kuinka paljon KHA:n tulokset muuttuvat muuttamisen seurauksena. 
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Taulukko 1. esittää osittaisen herkkyysanalyysin tuloksia, jossa tarkastellaan 
muutoksen vaikutusta nettohyötyihin. Nettohyödyt saadaan vähentämällä kustannukset 
hyödyistä. Tässä hypoteettisessa tilanteessa, mitä suurempi muutos, sitä suuremmat 
hyödyt. Kyseisessä tilanteessa, ainoastaan -15% muutos tuo positiivisen nettohyödyn.  

  
Muutos +5% 0% -5% -10% -15% 

Kustannukset 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 

Hyödyt -6 000€ 0€ 6 000€ 12 000€ 18 000€ 

Nettohyödyt -21 000€ -15 000€ -9 000€ -3 000€ 3 000€ 

 

Taulukko 1.  Hypoteettinen osittainen herkkyysanalyysi 
 

Kannattavuusraja (break-even point) on se piste missä hyödyt ja kustannukset ovat 
samat. Toisin sanoen, tämän pisteen avulla voidaan määrittää milloin hanke ei ole 
tappiollinen, vaan aina kun kannattavuusraja ylittyy hanke on kannattava. Boardman 
ym. (2006) mukaan, kannattavuusrajan määrittäminen eri muuttujille on hyödyllinen 
tapa ilmaista kyseisten muuttujien tärkeys. Taulukoiden ja kannattavuusrajan 
määrittämisen lisäksi, tehokas keino ilmaista osittaista herkkyysanalyysiä on tehdä 
diagrammeja, joissa näkyy tietty muuttuja eri arvoilla. Kaaviot ovat yleensä selkeä tapa 
osoittaa muutoksia. 

Osittaisen herkkyysanalyysin ongelmaksi muodostuu kattavan kokonaiskuvan 
antaminen. Koska osittaisessa herkkyysanalyysissä muutetaan vain yhtä muuttujaa 
kerralla, muuttujien väliset suhteet eivät tule esille. Boardman ym. (2006) esittää ”kana 
ja muna” –ongelman: joskus ei ole itsestään selvää, mitkä ovat ne avainmuuttujat, 
joiden arvoa tulisi muuttaa osittaisessa herkkyysanalyysissa. Niinpä joskus täytyy tehdä 
herkkyysanalyysi isollekin joukolle muuttujia, jotta voitaisiin löytää kyseiset relevantit 
muuttujat.  

2.2.2  Parhaimman ja huonoimman tapauksen analyysi 

Parhaimman ja huonoimman tapauksen analyysissa tarkastellaan kahta eri ääripäiden 
muuttujien muutosta. Osittaiseen herkkyysanalyysiin poiketen, parhaimman ja 
huonoimman tapauksen analyysissä muutetaan kaikkia muuttujia samalla kertaa. 
Analyysillä tarkastellaan kuinka paljon nämä ääripäätapaukset muuttuvat 
perustapaukseen nähden. 

Huonoimman tapauksen analyysissa lasketaan alaraja nettohyödyille antamalla 
kaikille muuttujille vähiten myönteisiä arvoja kaikista mahdollisista arvoista. Tässä 
analyysissa tuotetaan pessimistisin arvio odotetuista nettohyödyistä. Huonoimman 
tapauksen analyysin tarkoituksena on selvittää, voiko hanke olla missään tapauksessa 
kannattamaton. Huonoimman tapauksen analyysi koetaan hyödylliseksi eritoten 
yhteiskunnan silmin. Yhteiskunta on riskiä karttava ja byrokraateille on olemassa 
kannustimia tehdä optimistisia ennustuksia. Boardman ym. (2006) esittää, että 
huonoimman tapauksen analyysi tarjoaa hyödyllisen mallin näitä harhoja vastaan. 

Parhaimman tapauksen analyysi on Boardman ym. (2006) mukaan hyvä suorittaa 
silloin, kun hankkeen perustapaus tuottaa negatiivisia nettohyötyjä. Tällöin on hyvä 
ottaa optimistinen lähestymistapa muuttujien tarkasteluun. Jos nettohyödyt ovat 
parhaimmassa tilassakin positiiviset, ei ole vaikea todistaa, ettei hanke olisi kannattava. 
Parhaimman ja huonoimman tapauksen analyysissä voidaan pientä muuttujien arvojen 
vaihtelua tekemällä etsiä eri kannattavuusrajoja, joita on helppo verrata 
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perustapaukseen. Analyysin ongelmana on kuitenkin, että ääripään tapaukset ovat 
yleensä erittäin epätodennäköisiä, joten tulosten tulkitsemisessa tulisi käyttää heuristista 
lähestymistapaa.  

2.2.3  Monte Carlo –herkkyysanalyysi 

Osittaisen ja parhaimman ja huonoimman tapauksen herkkyysanalyysit eivät ole 
täydellisiä menetelmiä. Ne eivät ota huomioon kaikkea informaatiota muuttujien 
arvoissa. Ne eivät myöskään sisällä informaatiota nettohyötyjen jakautumisen 
varianssista. Varianssilla tarkoitetaan muuttujien arvon etäisyyttä sen odotusarvoon 
nähden. (Knight 2000) Jos kahden vaihtoehdon odotetut nettohyödyt ovat lähes samoja, 
valitaan usein se vaihtoehto johon liittyy pienin varianssi. Tällä vaihtoehdolla on suurin 
todennäköisyys toteuttaa nettohyötyjä jotka ovat lähellä oletettuja arvoja. (Boardman 
ym. 2006) 

Näiden ongelmien ehkäisemiseksi käytetään Monte Carlo –herkkyysanalyysiä. Sitä 
käytetään, kun halutaan saada monipuolisempi kokonaiskuva hankevaihtoehdon 
epävarmuudesta. Monte Carlo –herkkyysanalyysi suoritetaan usein, kun ollaan selvitetty 
toisen herkkyysanalyysin avulla, että on olemassa tiettyjä muuttujia, joiden arvot ovat 
herkkiä muutoksille. Monte Carlo –herkkyysanalyysi ottaa huomioon muuttujien 
epävarmuutta monimutkaisissa analyyseissa. Vaikka menetelmä on monimutkainen, 
Boardman ym. (2006) suosittelee sen käyttöä, jos vain tilanne mahdollistaa sen. Sen 
avulla saadaan selville millaiset ovat eri hankkeiden nettonykyarvojen 
todennäköisyysjakaumat, jolloin hankkeiden valintaperuste ei enää liity pelkästään 
korkeimman nettonykyarvon ja varianssin vertaamiseen, ja niiden keskinäiseen 
riskialttiiseen valintaan. (Boardman ym. 2006, Campbell & Brown 2007) 

Monte Carlo –herkkyysanalyysiin liittyy seuraavat kolme askelta: 
 

1.  Määritellään kaikille tärkeille muuttujille todennäköisyysjakaumat 
2.  Tehdään satunnaisotanta jokaisen muuttujan jakaumasta, jolloin saadaan arvoja 

joilla voidaan laskea nettohyödyt 
3.  Toistetaan 2. kohdan askel monta kertaa, jotta saadaan suuri määrä nettohyötyjä 

 

Ensimmäiseksi määritellään muuttujille todennäköisyysjakaumat. Joskus 
todennäköisyysjakaumat voivat olla jo ennalta määriteltyjä tai helposti määriteltävissä. 
Jos ei ole käytössä mitään teoriaa tai empirian mukana tulevaa informaatiota, käytetään 
tasajakaumaa. Tasajakaumassa oletetaan, että kaikki arvot suurimman ja pienimmän 
mahdollisen arvon välillä ovat myös mahdollisia. (Boardman ym. 2006) 

Toisessa ja kolmannessa kohdassa lasketaan nettohyödyt arvoista, jotka on saatu 
tekemällä satunnaisotanta jokaisen muuttujan jakaumasta. Tämän askeleen tekeminen 
Excelissä on mahdollista, mutta erittäin aikaa vievää. Yleisesti käytetään ohjelmia, jotka 
on suunniteltu Monte Carlo –herkkyysanalyysia varten. Kun muuttujien 
todennäköisyysjakaumat on määritelty, nämä ohjelmat laskevat projektin 
nettonykyarvot määrittelylle toistojen määrälle käyttämällä joka kerralla eri muuttujien 
arvoja, jotka on satunnaisesti valittu muuttujille määrittelemästä 
todennäköisyysjakaumasta.  (Boardman ym. 2006, Campbell & Brown 2007) 
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2.3  Diskonttaus ja diskonttokoron valinta 

Diskonttauksella tarkoitetaan tulevan rahavirran laskemista nykyarvoon. Tutkimuksen 
aikaisemmassa vaiheessa havainnollistettiin kaavojen avulla kuinka vuosien aikana 
tapahtuvat kustannukset ja hyödyt diskontataan hyötyjen, PV(H), ja kustannusten, 
PV(K), nykyarvoihin. Diskontatessa, diskonttokoron valinnalla on tärkeä rooli. Eri 
diskonttokorko voi tehdä eri hankevaihtoehdot kannattaviksi ja toiset 
kannattamattomiksi. Alla oleva taulukko 2. havainnollistaa kuinka matala korkokanta 
tekee kannattavaksi hankkeet joiden hyödyt tulevat tulevaisuudessa, ja korkea 
korkokanta tekee kannattavaksi hankkeet, joiden hyödyt saadaan lähitulevaisuudessa. 

 

Vuosi Hanke A Hanke B Hanke C 

0 -80,000 -80,000 -80,000 

1 25,000 80,000 0 

2 25,000 10,000 0 

3 25,000 10,000 0 

4 25,000 10,000 0 

5 25,000 10,000 140,000 

i = 2% 37,836 35,762 46,802 

i = 10% 14,770 21,544 6,929 

 

Taulukko 2. Vuosittaiset nettohyödyt ja NPV:t kolmelle hankevaihtoehdolle. (Muokattu 
Boardman ym. 2006) 
 

Boardman ym. (2006) esittää kaksi näkökohtaa, jotka vaikuttavat diskonttauksen 
päätöksentekoon: marginaalinen aikapreferenssi (MRTP) ja marginaalinen yksityisten 
investointien tuotto (MRRPI). Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan nämä kaksi 
yksityisen päätöksenteon näkökulmaa. Tämän jälkeen tutkimus esittää yhteiskunnallisen 
diskonttokoron valinnan eri vaihtoehdot. 

2.3.1  MRTP ja MRRPI 

Ihmiset eivät ole valmiita luopumaan rahasta nykyhetkellä, jos takaisinmaksu on 
samansuuruinen kuin annettu rahasumma. He tarvitsevat aina jotakin kompensaatiota 
maksua vastaan. Yleisesti puhutaan siitä, että halutaan etusijaisesti kuluttaa nyt eikä 
vasta myöhemmässä tulevaisuudessa. Jotta oltaisiin valmiita luopumaan 
mahdollisuudesta kuluttaa nyt, tarvitaan siis aina jotakin kompensaatiota. Kompensaatio 
ei ole kaikilla samansuuruinen, vaan se vaihtelee paljon yksilön tai yhteiskunnan 
mukaan. MRRPI:llä tarkoitetaan sitä astetta, josta olet valmis luopumaan kulutuksesta 
tulevaisuudessa verrattuna kulutukseen nykyhetkellä. (Barro & Xavier 1995, Boardman 
ym. 2006) 

Kuten aikaisemmin mainittiin, ihmisillä on taipumus käyttää pääoma nyt, eikä 
tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että pääoma voidaan sijoittaa ja pääomalle saadaan 
tuotto. Pääoma, joka on käytettävissä nykyhetkellä on siten arvokkaampi kuin sama 
pääoma, joka käytetään tulevaisuudessa. (Boardman ym. 2006) Täydellisissä 
markkinoissa diskonttokorot MRTP ja MRRPI ovat yhtä suuret: 

 =  
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Jos esiintyy veroja ja transaktiokustannuksia, diskonttokorkojen suhde muuttuu. 
Tällöin MRRPI:n arvo on suurempi kuin MRTP:n. Kyseiset verot ja 
transaktiokustannukset ovat eriävät eri organisaatioille ja yksilöille. Silloin on olemassa 
myös joukko eriäviä MRRPI ja MRTP. On siis olemassa useita eri diskonttokorkoja, 
joista voidaan valita hankkeelle sopiva yhteiskunnallinen diskonttokorko (SDR).   

2.3.2  Yhteiskunnallisen diskonttokoron valinta  

Diskonttokorot voidaan valita markkinoilla havaittavista koroista tai optimaalisen 
kasvuvauhdin lähestymistavan avulla, eng. optimal growth rate (OGR). Markkinoilla 
olevista diskonttokoroista voidaan johtaa neljä potentiaalista yhteiskunnallista 
diskonttokorkoa. Ensimmäinen ja toinen diskonttokorko liittyvät edellä mainittuihin 
MRTP ja MRRPI. Kolmas on valtion lainakorko ja neljäs vaihtoehto on painotettu 
keskiarvo edellisistä. Kaikki neljä korkoa olettavat, että resurssit ovat tehokkaammin 
käytettyinä julkishankkeissa kuin yksityisellä sektorilla. Ne tuottavat isomman arvon 
julkisella sektorilla.  (Marglin 1963, Boardman ym. 2006) 

Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkemmin kyseiset neljä potentiaalista 
yhteiskunnallista diskonttokorkoa. Kappaleiden jälkeen esitetään vielä tiivistetty 
yhteenveto kuvion avulla. 

2.3.2.1  MRRPI:n käyttö 

Jotta MRRPI otettaisiin käyttöön yhteiskunnallisena, tulee osoittaa että resurssien 
käyttäminen julkisella puolella toisivat  suuremman hyödyn yhteiskunnalle, kuin niiden 
pitäminen julkisella sektorilla. Hankkeen tuoton tulisi ylittää �, joka on rajatuotto 
yksityisillä sijoituksilla. Boardman ym. (2006) tiivistävät, että hankkeen rahoittaminen 
lainalla kasvattaa rahalainojen markkinakysyntää ja täten kasvattaa myös korkoa. Paras 
numeerinen vaihtoehto yksityisten sijoituksien rajatuotolle  �, on heidän mielestä 
todellinen tuotto ennen yrityslainojen veroja. He suosittelevat Moodyn 
joukkovelkakirjojen kuukausittaisen keskiarvon käyttämistä. (Boardman ym. 2006, 
Harberger 1969) 

2.3.2.2   SMRTP:n käyttö 

SMRTP:llä tarkoitetaan yhteiskunnallista marginaalista aikapreferenssiä. SMRTP:n 
käytön mukaan pitäisi valita se diskonttokorko, joka kuvaa parhaiten yksilöiden ajallisia 
preferenssejä. SDR tulisi ajatella korkona, jolla yhteiskunnan yksilöt suostuvat 
siirtämään osan kulutuksestaan käytettäväksi tulevaisuudessa, tiettyä vastinetta vastaan. 
Hanke rahoitetaan keräämällä veroja, jolloin ne vähentävät yksityistä kulutusta eivätkä 
sijoituksia. Yleisesti käytetään lukua �� kuvaamaan tätä korkoa. Paras hyöty kulutuksen 
lykkäyksellä on todellinen verojen jälkeiset säästöjen tuotot. Koska halutaan diskontata 
mahdollisimman riskittömällä korolla,  ��:n arvo on luonnollisesti valtionlainojen 
tuotto. (Boardman ym. 2006) 
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2.3.2.3  Valtion lainakoron käyttö 

Valtion lainakoron, i, käyttöä pidetään hyvänä korkona, sillä se heijastaa todellisia 
hankkeen rahoituskustannuksia.  Boardman ym. (2006) mukaan, on mahdollista 
saavuttaa Pareto-parannus saamalla rahoitus siten, että verotetaan niitä, jotka hyötyvät 
hankkeesta. Pareto-parannus syntyy, kun i < y, missä y on hankkeen tuotto. Pareto-

parannus tapahtuu ainoastaan silloin, kun vain hankkeesta hyötyvät maksavat veroja. 
Tämä ei yleensä ole mahdollista, sillä verotus koskee usein myös niitä jotka eivät hyödy 
hankkeesta. 

2.3.2.4  WSOC:n käyttö 

Painotetun keskiarvon lähestymistavassa (WSOC) oletetaan, että rahoitus on peräisin 
useista eri lähteistä. Sosiaalisessa diskonttokorossa tulisi huomioida kaikkien 
aikaisemmin mainittujen korkojen rahoitukset. Tässä lähestymistavassa käytetään eri 
diskonttokorkoja eri hankkeille riippuen niiden rahoituslähteistä. Tällöin WSOC laskee 
sosiaalisen diskonttokoron näiden korkojen painotettuna keskiarvona: 

 � =  � +  �� + − − � 
 

Kaavassa, a, on se osuus hankkeen resursseista, jotka syrjäyttävät kotimaisia 
investointeja. b on se osuus hankkeen resursseista, jotka syrjäyttävät kotimaista 
kulutusta, ja 1 – a – b on se osuus joka tulee ulkomaalaisilta rahoittajilta. WSOC:n 
käyttö on yleisempää kuin edellä mainitut. (Sandmo & Dreze 1971, Boardman ym. 
2006) 

2.3.2.5  Yhteenveto 

Moore ym. (2004) sekä Boardman ym. (2006) esittävät parhaat arvioidut arvot 
diskonttokoroille eri tilanteissa. Alla olevassa kuvassa on esitettynä tarkemmin kyseiset 
arvot. Kuvasta selviää mitä korkokantaa olisi järkevintä käyttää missäkin 
investointitilanteessa. 
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Kuva 2. Parhaat arvioidut arvot diskonttokoroille. (Muokattu Moore ym. 2004) 

2.4  Kulttuuripalveluiden kustannusten ja hyötyjen arvioiminen 

Kustannus-hyötyanalyysin käyttäminen kulttuuripalveluissa on kirjallisuuden 
perusteella vaikeaa. Tästä syystä ei ole olemassa yhtä tiettyä toimintatapaa hyötyjen ja 
kustannuksien määrittämiselle. Kuten aikaisemmissa luvuissa todettiin, on olemassa eri 
tyyppejä kustannuksille ja hyödyille. Yleisimmin käytetään Musgrave & Musgrave 
(1980) määrittämää  pohjaa. Heidän mukaansa hyödyt ja kustannukset voidaan jakaa 
aitoihin tai rahassa mitattaviin kustannuksiin ja hyötyihin. Rahassa mitattavat hyödyt ja 
kustannukset on helppo määrittää ja mitata. Koska niillä on jo valmiina rahallinen mitta, 
on niiden kvantifiointi helppoa. Jotta saataisiin näiden rahallisten määreiden lisäksi 
tietoa myös yhteiskunnallisista ja sosiaalisista hyödyistä ja kustannuksista, tarvitaan 
myös aitoja kustannuksia ja hyötyjä. Näitä aitoja arvoja ei ole ilmaistu rahallisissa 
määreissä. Siksi niiden sisältämien hyötyjen ja kustannusten rahallisten määreiden 
arvioiminen on erittäin haastavaa, vaikkakin välttämätöntä. Juuri kyseiset aidot 
kustannukset ja hyödyt ilmaisevat yksilöiden sosiaalisia arvoja ja kehittymistä, sekä 
yleistä yhteiskunnan tyytyväisyyden tasoa. Kustannus-hyötyanalyysin kannalta näiden 
määrittäminen on ratkaisevaa. Alla oleva kuva esittää rahallisesti mitattavien ja aitojen 
kustannusten ja hyötyjen suhteet. (Dupuis 1985) 

 

Onko hanke sukupolvilta periytyvä 
vai sukupolvien sisäinen?

Syrjäyttääkö tämä hanke yksityisiä 
investointeja?

A: Diskonttaa hyödyt ja 
kustannukset 1.5%

B: Painota investointivirrat θ = .  
ja diskonttaa kulutusvirta ja 

kulutusvastineet 1.5%

Syrjäyttääkö tämä hanke yksityisiä 
investointeja?

C: Diskonttaa kustannukset ja 
hyödyt käyttämällä seuraavia 

arvoja:
= 1.5% (vuosille 0 - 50)

= 1.0% (vuosille 50 - 100)
= 0.5% (vuosille 100 - 200)
= 0.0% (vuosille 200 - 300)

D: Käytä vaihtoehtoa B vuosille 0 -
50, sitten käytä vaihtoehtoa C
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Kuva 3. Kustannusten ja hyötyjen jakautuminen (Muokattu Dupuis 1985) 

 

Musgrave & Musgraven (1980) määritelmään eroten, Holt ym. (2000) esittävät, että 
kustannus-hyötyanalyysissa hyödyt voidaan yksinkertaisesti jakaa vain suoriin ja 
epäsuoriin hyötyihin ja kustannuksiin. Heidän hyötyjen ja kustannusten arvioiminen 
alkaa suorista tekijöistä. Suorilla tekijöillä tarkoitetaan tässä tapauksessa  niitä hyötyjä 
ja kustannuksia, jotka luovat arvoa käyttäjille, joilla on suora yhteys mitattaviin 
määreisiin. Yleisesti, kulttuuri-instituutiot tarjoavat tiettyjä suoria informaatioita tai 
palveluita käyttäjilleen. Käyttäjät hyötyvät tällöin suorasti, eli saavat suoria hyötyjä. 
Epäsuorilla hyödyillä Holt ym. (2000) tarkoittavat kolmansien osapuolten tai 
yhteiskunnallisia hyötyjä. Näitä hyötyjä ei pystytä suoranaisesti mittaamaan tai edes 
havaitsemaan. Tässä tutkitaan julkisten palveluiden tarjoamia välillisiä hyötyjä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä, jotka aiheutuvat kun niitä käyttävät kolmannet osapuolet tai 
koko väestö. Esimerkiksi, kun palvelun käyttäjä saa itselleen lisäarvoa esim. 
opetusmielessä, yhteiskunta hyötyy välillisesti. Seuraavissa kappaleissa tarkennetaan 
alkuun vielä käyttäjien saamat arvot kulttuuri-instituutioissa, jonka jälkeen esitetään 
näiden arvojen mittaamiseen käytettyjä keinoja. 
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2.4.1  Käyttö- ja ei-käyttöarvot 

Kokemusperäistä arvoa, jonka kulttuuri-instituutiot luovat käyttäjilleen määritellään 
kirjallisuudessa käyttöarvoksi. Mitchell & Carson (1989) jakavat käyttöarvon suoriin ja 
epäsuoriin arvoihin, jotka yksilö saa käyttäessään palvelua tai hyödykettä. Suorilla 
arvoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä arvoja jotka muodostuvat käyttäjille, kun 
käyttäjä käyttää kulttuuripalveluiden ydinasioita, kuten museossa käyminen. Epäsuoria 
arvoja olisivat tässä tapauksessa kaikki ne lisäarvot, jotka liittyvät kyseiseen ydinasiaan. 
Näihin voidaan luokitella aika, joka kulutetaan museon kahvilassa, ystävien kanssa 
seurustelu yms. 

Ei-käyttöarvolla tarkoitetaan hyötyjä, jotka eivät johdu käytöstä. Yleisesti, tämä siis 
tarkoittaa käsitettä jossa ihmiset antavat taloudellisille palveluille tai hyödykkeille 
arvoja, vaikka he eivät koskaan itse käyttäisikään kyseisiä palveluita tai hyödykkeitä. 
Ei-käyttöarvot jaetaan kolmeen osaan: mahdollisuuden arvo (option value), perintöarvo 
(bequest value) ja olemassaolon arvo (existence value). Mahdollisuuden arvolla 
tarkoitetaan mahdollisuutta jolla yksilö saattaa käydä tulevaisuudessa esim. museossa, 
vaikka hän ei olisi siellä vielä käynyt. Perinnön arvolla tarkoitetaan sitä, että yksilö voi 
pitää museota arvokkaana asiana tuleville sukupolville. Toisin sanoen yksilö haluaa 
säilyttää kulttuurisesti rikkaan yhteiskunnan myös tulevaisuuden sukupolville. 
Olemassaolon arvolla tarkoitetaan, että yksilö kokee tyytyväisyyttä tiedostaessaan, että 
kulttuuri-instituutio on olemassa, vaikka hänellä ei olisi ikinä aikeita käyttää sitä. 
(Armbrecht 2012) Alla olevassa kuvassa, Andersson ym. (2012) esittävät arvon jaon 
kulttuuri-instituutioille. 

 

Kuva 4. Kultuuri-instituutioiden arvon jakautuminen. (Muokattu Andersson ym. 2012) 

 

Yhdistämällä kaikki kuvassa olevat arvot saadaan yhteiskunnallinen arvo. 
Yhteiskunnallinen arvo kuvastaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kokemaa arvoa. 
(Bateman & Willis 2001) 
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2.4.2  Ehdollinen arvioimismenetelmä 

Kulttuuri-instituutiot luovat käyttöarvoja, joita on vaikea mitata seuraamalla 
markkinahintoja. Ei-markkinamenetelmien käyttö on tällöin välttämätöntä. Yksi 
tärkeimmistä menetelmistä on ehdollinen arvioimismenetelmä (eng. contingent 
valuation method). Menetelmä on ei-markkinaresursseille arvioimiseen käytetty 
työkalu, joka on kyselypohjainen. Sitä siis käytetään arvioimaan resursseja, joilla ei ole 
markkinahintaa ja joita on vaikea mitata rahallisesti - kuten ihmisten kokema hyöty 
ilmastosta. Kuten aikaisemmin mainittiin, ehdollinen arvioimismenetelmä on 
kyselypohjainen, ja kyselyt ovat tapa mitata edellä mainittuja resursseja. Tyypillisesti 
kyselyssä kysytään, kuinka paljon rahaa ihmiset ovat valmiita maksamaan tietyn 
ominaisuuden ylläpidosta. (Hanemann 1994) 

Ehdollisen arvioimismenetelmä mittaa hyödykkeiden arvoa, koska yksilöt eivät 
pysty kertomaan valintojaan todellisilla markkinoilla. Menetelmä rakentaa tällöin 
hypoteettisen markkinan, jossa yksilöt kertovat mielipiteensä hyödykkeistä tai 
palveluista. (Garrod & Willis 2001) Ehdollinen arvioimismenetelmä on siis 
skenaariomenetelmä, jossa yksilöt tekevät arvionsa riippuvaisina tietylle skenaariolle. 
Skenaarion ongelmana saattaa usein olla, että vastaajat saattavat ali- tai yliarvioida 
oikean maksuhalukkuutensa. Mitchell & Carsonin (1989) mukaan, mitä paremmin 
yksilöä on tiedotettu, sen tarkempia myös hänen arvionsa tulevat olemaan. Whitehead & 
Blomquist (1991) esittävät myös, että vaihtoehtoisten skenaarioiden antaminen kyselyn 
aikana, vähentää arvioidun arvon liioittelua. Armbrecht (2012) esittää, että näiden 
haasteiden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös hyödykkeiden jakamiseen. Yksilöille, 
hyödykkeiden irrottaminen kokonaisuudesta vaikeuttaa arvioimista. Esimerkiksi 
museota tulisi arvioida yhtenä kokonaisuutena, eikä erillisinä huonekokonaisuuksina.  

2.4.3  Matkakustannusmetodi 

Matkakustannusmetodin (eng. travel cost method) avulla voidaan selvittää kuinka 
paljon aikaa ja rahaa yksilöt käyttävät päästäkseen tietylle kulttuuri-instituutiolle. 
Metodin lähtökohtana on, että yksilöiden kokemuksien vaihtoehdot voidaan johtaa 
tarkastelemalla kävijöiden matkustuskäyttäytymistä. Matkakustannusmetodi käyttää 
matkustamisen kustannusta korvikkeena resurssien hyödyn johtopäätöksille. Metodin 
mukaan instituutin ympäristö jaetaan eri alueisiin ja matkakustannuksia analysoidaan 
lähtöalueen mukaan. Alueiden käyttäminen on tehokas lähestymistapa, kun halutaan 
tietää tietyn kulttuuri-instituution kokemuksen ei-markkina-arvoa. (Armbrecht 2012) 

Koska nykypäivänä useat museot ja kulttuuri-instituutiot eivät sisällä pääsymaksuja, 
on tärkeää selvittää mikä on yksilöiden todellinen maksuhalukkuus muissa termeissä 
kuin suorina käyttöarvoina. Tässä suurimpana ongelmana on kuinka arvottaa 
matkustamisen kustannukset. Kaikki eivät koe matkustamista kustannuksena, vaan 
voivat kokea siitä myös lisäarvoa. Yleisimmät kustannukset ovat Armbrecht (2012) 
mukaan aikakustannukset, ajoneuvojen poistot, bensiinin hinta ja mahdollinen yleisen 
liikennevälineen lipun hinta. Ehdolliseen arviointimenetelmään eroten, 
matkakustannusmetodissa on enemmän riippuvuutta tarkasteltaviin parametreihin. 

2.5  Kulttuuri-instituutioiden fuusioituminen 

Museot elävät vaikeita aikoja: budjetit ovat kiristyneet, hyväntekeväisyyden tuki on 
pienentynyt, valtion rahoitus hupenee ja on paljon erilaisia sisäisiä haasteita. 
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Kestävyyden parantamiseksi useat organisaatiot ovat omaksuneet hyväksi toimivaksi 
vaihtoehdoksi fuusioitumisen. Fuusioituminen on ollut useille museoille ja kulttuuri-
instituutioille ainut keino säilyttää varojaan ja saavuttaa tehtävänsä. Suurin osa 
fuusioista ovat johtuneet taantumasta, mutta on myös olemassa fuusioita, jotka ovat 
missio-johdettuja. Viime vuosina taloudelliset tekijät ovat kuitenkin olleet suurin 
fuusioitumisten ”edesauttaja”. Fuusio voi auttaa taloudellisesti kamppailevaa museota, 
ja ehkäistä sulkemisia. (Morris 2012) 

Morris (2012) esittää, että fuusioitumisen mukana tulee aina riskejä. Fuusioitumista 
houkuttelevat useat hyödyt, kuten mittakaavaedut, säästöt hallintokuluissa, pääsy 
rahoittajiin, jäsenet, tilat, lahjakas henkilöstö, merkittävät kokoelmat sekä myös 
yhteisön suhteiden parantaminen. Hyödyistä huolimatta myös riskejä on runsaasti. Näitä 
ovat imagon epäselvyys, johdon muutokset, henkilökunnan asettelut, hallituksen 
kamppailut, epäselvät odotukset ja perutut hankkeet. 

Fuusioita voidaan toteuttaa eri muodoissa. Joskus useat erilliset organisaatiot 
muodostavat yhdessä yhden uuden organisaation omilla toiminnoilla. Muissa 
tapauksissa voittoa tavoittelematon organisaatio voi hankkia yhden tai useamman 
tytäryhtiön organisaatiotoimintansa alle. Joskus fuusio ei ole ainut järkevä vaihtoehto, 
vaan yhtenä vähemmän monimutkaisena vaihtoehtona on liittouma tai yhteistoiminta 
organisaatioiden välillä. Museot voivat toimia yhdessä myös tekemällä yhteisiä 
projekteja, jakamalla kokoelmia, kiertonäyttelytoiminnalla tai yhteisillä ohjelmilla. 
Seuraavissa alakappaleissa tarkastellaan  tarkemmin edellä mainittuja eri vaihtoehtoja. 
(Morris 2012) 

2.5.1  Muut strategiset liittoumat 

Kuten aikaisemmin mainittiin, on olemassa eri strategisia liittoumia joita kulttuuri-
instituutiot voivat harjoittaa. Hallinnollisella yhdistymisellä tarkoitetaan 
rakennemuutosta, joka sisältää hallinnollisten tehtävien jakamista, vaihtamista tai 
sopimuksien tekemistä. Ajatuksena on, että lisätään hallinnon tehokkuutta yhdelle tai 
useammalle organisaatiolle. Näitä toimintoja ovat kirjanpito, henkilöstöhallinto, 
tietojärjestelmät, markkinointi, osto yms. (La Piana 2012) 

Yhteinen ohjelmasuunnittelu on rakenneuudistus, joka sisältää yhteistyössä 
käynnistetyn ja hallitun yhden tai useamman ohjelman, jonka tehtävänä on edesauttaa 
organisaatioiden missiota. Hallintopalveluorganisaatio (MSO) on integraatio, joka 
sisältää uuden organisaation luomisen, siten että se lisää hallinnollisia tehtäviä ja lisää 
osallistuvien organisaatioiden hallinnollista tehokkuutta. Yhteisyrityksellä tarkoitetaan 
omistuksen jakoon perustuvia yhteisyrityksiä tai sopimuspohjaisia yhteistyöoperaatioita, 
kuten esim. yhteismarkkinointia. Emo-tytäryhtiörakenne on integraatio, joka yhdistää 
joitakin kumppaneiden hallinnollisia tehtäviä ja ohjelmallisia palveluja. Tavoitteena on 
lisätä hallinnon tehokkuutta ja ohjelmien laatua yhdelle tai useammalle organisaatiolle. 
Tätä varten joko luodaan täysin uusi organisaatio tai nimetään olemassa oleva 
organisaatio emoyhtiöksi, jonka tehtävänä on valvoa tytäryhtiöiden (muut organisaatiot) 
hallinnollisia tehtäviä ja ohjelmallisia palveluja. Emo-tytäryhtiörakenteessa toimivat 
organisaatiot käyttäytyvät usein kuten fuusioitumisen kokeneet organisaatiot. Ainoana 
erona on, että niiden näkyvyys ja identiteetti eivät muutu integraation myötä. 
Rakennetta käytetäänkin useimmiten tilanteissa joissa kaksi organisaatio haluavat 
fuusioitumisen, mutta sitä ei voida toteuttaa välittömästi. Hankinnalla tarkoitetaan 
integraatiota, joka kuten fuusion tapauksessa sisältää kaikkien ohjelmallisten ja 
hallinnollisten tehtävien yhdistymisen. Hankinta tapahtuu, kun yksi yhtiö purkautuu ja 
kaikki sen toiminnot ja resurssit siirretään elossa olevalle ostajan organisaatiolle. 
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Alla oleva kuva esittää organisaatioiden kumppanuussuhteiden vaihtoehdot. Kuten 
matriisista voidaan huomata, fuusioituminen vaatii suurinta yhdentymistä. (La Piana 
2012) 

 

Kuva 5. Kumppanuussuhteiden matriisi (Muokattu La Piana 2012) 

 

2.6  Teorian johtopäätökset 

Tämän osion tarkoituksena on tiivistää koko teoriaosan aihealueet ja antaa selkeitä 
johtopäätöksiä, sekä antaa hyvä kokonaiskuva siitä miten kustannus-hyötyanalyysiä 
tulisi suorittaa ja tutkia. Kustannus-hyötyanalyysin lisäksi pyritään myös ymmärtämään 
tarkemmin uuttaa kasvavaa trendiä – kulttuuri-instituutioiden fuusioitumista, ja sitä 
kuinka KHA tulisi toteuttaa kyseisissä tapauksissa. 

KHA:n perusteoria on yksinkertainen: KHA on kannattavuuden mittaamisen 
työkalu, jota käytetään päätöksenteossa. Kustannus-hyötyanalyysi tarkastelee 
kustannuksien suhdetta hyötyihin. Jos  hyödyistä saatava nettoarvo ylittää 
kustannuksista saatavan nettoarvon, on hanke jolle kyseinen kustannus-hyötyanalyysi 
suoritettiin kannattava. Koska KHA:ssa tutkittavat ja käytettävät kustannukset ja hyödyt 
eivät ole ainoastaan yksityisiä vaan myös sosiaalisia, suurimmaksi ongelmaksi kehittyy 
kyseisten sosiaalisten kustannusten ja hyötyjen määrittäminen. Määrittämisen lisäksi 
yksi hankala tekijä on kyseisten kustannusten ja hyötyjen vaikutusten 
painoarvottaminen. Kirjallisuus ei suoraan osaa esittää mitkä hyödyt ja kustannukset 
tulisi missäkin tapauksessa ottaa huomioon. Lisäksi, kustannukset ja hyödyt muuttuvat 
paljon tapauksesta riippuen. Sairaalaympäristössä KHA:ta on käytetty enemmän kuin 
muissa organisaatioissa, siksi kirjallisuus pystyy antamaan osviittaa siihen 
tarkasteltavista menetelmistä sekä hyödyistä ja kustannuksista.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli keskittyä kulttuuri-instituutioiden 
tilaratkaisuihin ja niihin sovellettaviin KHA. Sekä kulttuuri-instituutiot että tilaratkaisut 
ovat KHA:ssa aihealueena vielä uusi, eikä kirjallisuutta ole paljolti saatavana. Nykyinen 
trendi kuitenkin osoittaa, että tulevaisuudessa yhä useammat kulttuuri-instituutiot 
tulevat kokemaan organisatorisia muutoksia,  joissa päätöksenteko tarvitsee apua 
KHA:lta. Eritoten Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa trendi on suurimmillaan. 

Boardman ym. (2006) esittämät yhdeksän KHA:n vaihetta ovat erittäin tehokas ja 
selkeä menettelytapa suorittaa KHA ja kehittää sille laskentamalleja. Se onkin 
kirjallisuudessa eniten käytetty laskentamalli. Hänen vaiheidenjakonsa tiivistää KHA:n 
ydinasiat, jotka jokaisen KHA:ta suorittavan analyytikon tulisi tarkastella ja 
implementoida omassa työssään. Tämä tutkimuksen teoriaosio käsitteli kyseiset vaiheet 
ja tarkentaa vielä tarkemmin myöhemmissä kappaleissa, kirjallisuudessa haastavina tai 
ongelmallisina pidettyjä alueita. KHA:ssa tulosten epävarmuus on kriittinen tekijä, siksi 
jokaisessa vaiheessa on mietittävä tarkasti arvoja, määreitä ja tekijöitä jotka on otettava 
huomioon. Teoriaosassa haastavina pidetyt KHA:n aihealueet olivat: herkkyysanalyysi, 
diskonttokoron valinta sekä kustannusten ja hyötyjen arvioiminen. 

Kustannusten ja hyötyjen määrittämiselle ei ole olemassa yhtä tiettyä tapaa. 
Kirjallisuuden perusteella tämä määritys on KHA:n haastavin vaihe. Eritoten spesifeille 
hankkeille, kuten esimerkkitapauksen museoiden fuusioitumisessa, informaatiota ei ole 
juurikaan saatavilla. Rahassa mitattavat hyödyt ja kustannukset on helppo määrittää ja 
mitata, koska niillä on jo valmiina rahallinen mitta. Näiden rahallisten määreiden lisäksi 
tarvitaan paljon tietoa yhteiskunnallisista ja sosiaalisista hyödyistä ja kustannuksista. 
Tätä tutkimusta pitäisi jatkaa analysoimalla tarkemmin kulttuuri-instituutioille tehtyjä 
kustannus-hyötyanalyysejä. Olisi hyvä selvittää mitkä ovat yleisimmät kustannukset ja 
hyödyt, joita organisaatiot arvottavat. Näistä tuloksista olisi myös hyvä laatia lista. Lista 
sisältäisi eri alojen yleisimpiä kustannuksia ja hyötyjä, sekä niiden mahdollisia 
vaikutuksia ja yleisimpiä rahallisia määreitä, jotka olisi esitetty raja-arvoina. Koska 
KHA:n käyttäminen on trendinä kasvava, kyseinen lista antaisi osviittaa tulevia 
hankkeita varten. 

Tämän tutkimuksen teoreettisen kehyksen tarkoituksena oli toimia 
kirjallisuuspohjana. Osio tuo täten perustiedot kustannus-hyötyanalyysista sekä 
pohjustaa tietoa mitä tarvittiin MUSTI-hankkeelle tehtävälle KHA:lle ja myös 
mahdollisille jatkotutkimusmahdollisuuksille. Jotta ymmärrettäisiin vielä paremmin 
KHA:n tärkeyttä päätöksenteossa,  tämän tutkimuksen empiriaosa keskittyy 
tarkastelemaan tapausesimerkkiä alasta, jota on tutkittu vähän – kulttuuri-instituutiot. 
Kaiken kaikkiaan teoriaosa antaa kattavan yleiskuvan koko aihealueesta ja pohjustaa 
empiriaa. 
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3  Empiria 

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää kustannus-hyötyanalyysimalli jota 
voisi hyödyntää jatkossa Oulun Liikelaitos Tilakeskuksen tarpeita hankevaihtoehtojen 
vertailussa. Tässä luvussa kehitetään kustannus-hyötyanalyysimalli käyttäen 
tapausesimerkkiä. Kyseisen mallin tarkoituksena on toimia työkaluna vertailtaessa 
hankevaihtoehtoja, joihin liittyy kulttuuri-instituutiot ja kulttuuri-instituutioiden 
fuusioituminen. Työkalun lisäksi tutkimus antaa ohjeet jokaiselle vaiheelle ja esittää 
jokaiselle KHA:n vaiheelle omat esimerkit vaiheittain. Seuraavaksi tutkimus esittää 
kuinka empiirinen tutkimus toteutettiin ja mitä tuloksia saavutettiin. Lopuksi käydään 
läpi vaiheittain MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysi. 

3.1  Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä kappaleessa keskitytään empiirisen tutkimuksen menetelmiin. Luvussa esitetään 
kuinka empiirinen prosessi tehtiin vaihe vaihteelta. Empiirisen tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää kuinka kustannus-hyötyanalyysi tulisi suorittaa uusia 
tilaratkaisuja vaativissa tapauksissa. Tilaratkaisuiden lisäksi kiinnitettiin tarkemmin 
huomiota kulttuuri-instituutioihin ja siihen kuinka ne vaikuttavat kustannus-

hyötyanalyysin tekemiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kustannus-

hyötyanalyysimalli, ja mallin kehittämistä ja validointia varten käytettiin apuna 
tapausesimerkkiä, joka liittyi Oulun kaupungin toimeksiantoon. Toimeksiannossa 
tarkastellaan mahdollisuutta yhdistää Oulun taidemuseon, Tiedekeskus Tietomaan sekä 
Pohjois-Pohjanmaan museon tiloja yhteen tai mahdollisimman lähelle toisiaan. 
Tarkoituksena oli selvittää mahdollisten tilaratkaisuiden toteuttamiskelpoisuus 
kustannus-hyötyanalyysin avulla. Yhtenä Oulun kaupungin asettamana visiona on 
yhteinen näyttelyrakennus tai –tila, johon tulee yksi yhteinen sisäänkäynti ja 
pääsymaksu. Tutkittavina vaihtoehtoina oli yksi kiinteistökokonaisuus tai nykyisten 
tilojen laajentaminen. Ajatuksena oli, että tätä kautta päästäisiin lähemmäksi yhteisiä 
toimintoja joita tarvittaisiin organisaatioiden yhdistymisen jälkeen. 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tarkemmin empiiristä prosessia ja siihen 
käytettyjä menetelmiä. Menetelmien tarkoituksena oli auttaa keräämään tietoa eri 
KHA:han liittyvistä aihealueista. Näitä tietoja käytettiin tutkimuksen empiriaosassa 
kehittämään kustannus-hyötyanalyysimalli. Ensimmäisenä tutkimusmenetelmänä 
käytettiin tiedusteluprosessia, jossa hankittiin tietoa jo tehdyistä kustannus-

hyötyanalyyseista internetin ja sähköpostitiedostelun avulla. Tämä tutkimusmenetelmä 
esitetään tämän kappaleen ensimmäisessä osassa. Toisessa osassa esitetään keskeinen 
empiirisen tiedon keruumenetelmä, haastattelu. Kyseisessä osassa käsitellään 
tarkemmin sitä, kuinka haastatteluita käytetään kustannus-hyötyanalyysin 
informaationkeruuna ja kuinka hankkeessa mukana oleville ydinosapuolille suunnatut 
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haastattelut ja aivoriihikokoukset tehtiin. Kolmannessa kappaleessa sovelletaan valmista 
KHA-mallia kerätyn datana lisäksi. Yhdessä kerätyn datan ja esimerkkitapauksen 
avulla, tutkimus rakentaa KHA-mallin kulttuuri-instituutioille. Kuva 6. havainnollistaa 
kyseessä olevan tutkimusprosessin ja sen kuinka rakennetaan kustannus-

hyötyanalyysimalli. 
   

 

Kuva 6. Empiirinen prosessi: Kustannus-hyötyanalyysimallin rakentaminen kulttuuri-
instituutioiden tilaratkaisuvaihtoehtojen vertailulle 

 

3.1.1  Kustannus-hyötyanalyysimallin datan keräys 

Tutkimusta varten koettiin hyödylliseksi hankkia aikaisempaa tietoa jo suoritetuista 
kustannus-hyötyanalyyseistä liittyen kulttuuri-instituutioiden yhdistymisiin. Aikaisempi 
tieto hankittiin hakemalla internetistä tietoa yhdistyneistä kulttuuri-instituutioista, 
eritoten museoista. Hakukriteereinä käytettiin hakusanoja ”merge”, ”merger”, ”cultural 
institution”, ”cultural”, ”museum”, ”combine”, ”gallery”, ”strategic restructuring”, 
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”collaborations” sekä myös ”cost-benefit analysis”. Tulosten rajaamiskriteerinä oli, että 
kyseiset organisaatiot olisivat kokeneet organisaatiomuutoksen joko yhdistämällä tiloja 
tai yhdistämällä organisaatiotoiminnat ja laajentamalla tilojaan. Nämä kriteerit valittiin 
siksi, että  ne ovat relevantteja MUSTI-hankkeelle ja tälle tutkimukselle. Myös 
yhdistymistä harkinneet organisaatiot otettiin tiedusteluun mukaan.  

Internetistä ei saanut suoraa tietoa hankkeiden kustannus-hyötyanalyyseista, joten 
sopivien organisaatioiden löydyttyä lähetettiin sähköpostitiedustelut, jossa pyydettiin 
tarkempaa informaatiota yhdistymisestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä kustannus-

hyötyanalyysista. Tiedustelussa pyydettiin yksinkertaisesti toimittamaan kaikki 
aihealueeseen liittyvät data ja informaatio. Alla on listattuna kaikki kulttuuri-instituutiot 
joille lähetettiin sähköpostitiedustelu: 

  Marbles Kids Museum  Irish Museum of Modern Art  Crawford Art Gallery  National Gallery of Ireland  Honolulu Museum of Art  Cincinnati Museum Center  National Underground Railroad Freedom Center  Manchester’s Museum of Science and Industry  Koninklijk Nederlands Legermuseum (Royal Dutch Army Museum)  Militaire Luchtvaartmuseum (Military Aviation Museum)  Birmingham Museum And Art Gallery  AMOA-Arthouse  Laguna Art Museum  Perot Museum of Nature and Science  Peoria Riverfron Museum  Jyväskylän museotoimi  Turun museokeskus  Rovaniemen museotoimi  Tampereen museotoimi 
 

Listan viimeisille kulttuuri-instituutioille (kotimaiset) sähköpostikyselyn lisäksi 
suoritettiin puhelintiedustelu. Liite 2 sisältää kotimaisille museoille lähetetyn 
sähköpostitiedustelun. Puhelintiedustelun pohjana käytettiin vuonna 2004 tehtyä Oulun 
kaupungin museoiden yhteistoiminnan tiivistämisen selvitystyölle tehtyä kyselyä. 
Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa muiden Suomen kaupunkien museotoiminnan 
tiivistämiseen liittyvistä kokemuksista. Näihin kokemuksiin sisältyivät kuvaus 
nykyorganisaatiosta ja hallintomallista, muutosprosessin tavoitteet ja toteutus, 
muutosprosessin vaikutukset henkilöstössä, muutosprosessin taloudelliset vaikutukset, 
muutosprosessin toiminnalliset vaikutukset, muutosprosessin vaikutukset 
asiakasnäkökulmasta, palveluiden konkreettinen toteutus nykyorganisaatiossa, 
muutosprosessin hyödyt ja haasteet. Tämä tutkimus tutki ja poimi tietoa niistä 
aihealueista jotka liittyivät fuusioitumiseen joko yhdistämällä tiloja tai yhdistämällä 
organisaatiotoiminnat ja laajentamalla tilojaan. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään 
relevantteja kustannuksia ja hyötyjä kustannus-hyötyanalyysia varten. 

Yleisesti, pelkästä organisaatioiden hakuselvityksestä (internet-haku) selvisi, että 
kulttuuri-instituutioiden yhdistyminen on uusi asia, mutta muutamia tapauksia on 
havaittavissa ympäri maailmaa. Suurin osa yhdistymisistä tai yhdistymisehdotuksista 
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ovat tapahtuneet välillä 2009 - 2012. Tiedustelusta saadut tulokset on esitetty 
tutkimuksen empiriatuloksissa. 

3.1.2  Kustannus-hyötyanalyysimallin rakentaminen 

Haastattelut liittyvät osana MUSTI-hankkeelle suoritettua kustannus-hyötyanalyysiä. 
Haastattelun tarkoituksena oli kerätä hankkeen eri osapuolilta informaatiota ja ideoita 
uuden organisaation hyötyjen ja kustannusten tärkeysasteisiin. Päällimmäisenä 
tarkoituksena oli selvittää mitkä kustannukset ja hyödyt, perinteisten rahallisesti 
mitattavissa olevien kustannusten ja hyötyjen lisäksi, tulisi ottaa mukaan kustannus-

hyötyanalyysin toiseen vaiheeseen, jossa päätetään millä hyödyillä ja kustannuksilla on 
merkitystä. Haastattelu pohjustaa täten MUSTI-hankkeelle tehtyä kustannus-

hyötyanalyysiä auttamalla hyötyjen ja kustannusten valinnan päätöksenteossa. 
Haastattelu suoritettiin henkilökohtaisena kyselynä, jossa haastateltiin jokaista 

museoviraston johtajaa erikseen. Haastattelu sisälsi muutamia valmiiksi pohdittuja 
kysymyksiä, mutta pyrki pääasiallisesti olemaan laajempi prosessi jossa suoritettiin 
useita haastattelu-/keskustelutapaamisia samojen henkilöiden kanssa. Ajatuksena oli 
kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja ajatuksia eri osapuolilta niin, että saataisiin 
kokonaisuus jonka avulla olisi helppo löytää ne tekijät jotka ovat eniten relevantteja 
esimerkkihankkeelle tehtävälle kustannus-hyötyanalyysille. 

Haastatteluita tapahtui myös avoimissa keskusteluissa, jota tapahtui työryhmän 
kokouksissa. Kyseisissä kokouksissa yhtenä päällimmäisenä ajatuksena oli 
brainstorming, ja muutamat kokoukset oli varattu pelkästään työryhmän jäsenten 
väliselle aivoriihelle. Aivoriihikokouksissa kehitettiin suuri määrä luovia ideoita siten, 
että kaikki työryhmän jäsenet osallistuivat avoimeen keskusteluun. Tästä suuresta 
määrästä ideoita löytyi joukko hyviä ideoita, joita käytettiin myöhemmin kustannus-

hyötyanalyysissa. 

3.1.3  Kustannus-hyötyanalyysimallin soveltaminen ja validointi 

Tutkimusta varten, edellä mainitut empiirisen tutkimuksen toteuttamista vaativat datan 
keräys, haastattelut ja aivoriihikokoukset ja niistä saadut tulokset täytyy analysoida, 
jotta saataisiin laaja-alainen käsitys siitä mitä tulee ottaa huomioon rakennettaessa 
kustannus-hyötyanalyysiä, jossa otetaan huomioon kulttuuri-instituutioiden 
fuusioitumisesta seuraavia mahdollisia tilaratkaisumuutoksia. Jotta KHA-mallin 
rakentaminen olisi tässä tutkimuksessa mahdollista, sovelletaan edellä mainittujen 
tietojen lisäksi tutkimuksen teoriaosiossa läpikäytyä Boardman ym. (2006) 9-portaista 
kustannus-hyötyanalyysimallia. Kyseinen malli jakaa KHA:n yhdeksään vaiheeseen 
selkeyttämään ja helpottamaan KHA-prosessin seuraamista paremmin vaihe. 
Soveltamisen tarkoituksena oli luoda pohja tutkimuksen rakentamalle KHA-mallille. 9-

portaista KHA-mallia käytettiin pohjana uudelle tässä tutkimuksessa kehitetylle 
spesifille mallille. Malli rakennetaan kulttuuri-instituutioita ajatellen, ottaen huomioon 
kulttuuri-instituutioiden fuusioituminen ja eritoten fuusioitumisesta aiheutuvia 
mahdollisia tilaratkaisumuutoksia. 

Jotta malli saatiin rakennettua validiksi, niin että se täyttää tutkimukselle asetetut 
kriteerit, käytettiin tutkimuksessa apuna tapausesimerkkiä, joka liittyi Oulun kaupungin 
toimeksiantoon. Toimeksiantona oli vertailla tarveselvitystyöryhmän esittämiä neljää 
tilaratkaisuvaihtoehtoa, jotka liittyvät Tiedekeskus Tietomaan, Pohjois-Pohjanmaan 
Museon ja Oulun Taidemuseon tilojen yhdistämiseen ja mahdolliseen yhden yhteisen 
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tilan luomiseen. Yhdessä teorian testauksen kanssa, tutkimus kehittää 
esimerkkikustannus-hyötyanalyysin avulla niin KHA-mallin kuin myös validoi sen 
toimivuuden. 

3.2  Tulokset 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata tutkimuksen empiriatulokset. Empiirisen 
osion tarkoituksena oli yhdistää muilta museoilta ja kulttuuri-instituutioilta saatuja 
tietoja ja vastauksia, haastatteluilta kerättyihin tietoihin. Näistä oli tarkoitus johtaa 
kustannus-hyötyanalyysi, joka soveltuisi käytettäväksi MUSTI-hankkeeseen sekä 
mahdollisesti muihin tuleviin julkisen sektorin hankkeisiin jotka tarvitsevat KHA:n. 
Seuraavissa osioissa kuvataan vaihe vaiheelta saatuja tuloksia. Ensimmäinen luku 
sisältää tiedustelun tulokset. Kappaleessa kuvataan muilta instituuteilta kerättyjä tietoja. 
Toisessa kappaleessa esitetään haastatteluiden avulla kerätyt tiedot, joiden vastaukset 
johtavat yhdessä ensimmäisen kappaleen kanssa sopivan kustannus-hyötyanalyysin 
tekemiseen. Kyseinen KHA esitetään kolmannessa kappaleessa. 

3.2.1  Tiedustelun tulokset 

Tiedustelua varten lähetettiin yhdeksälletoista eri kulttuuri-instituutiolle 
sähköpostikysely. Useat näistä instituuteista olivat yhdistäneet toimintansa ja/tai tilansa 
keskenään, joten merkityksellisiä kokonaisuuksia oli yhteensä 16 kappaletta. 
Sähköpostitiedustelun lisäksi soitettiin kotimaisten kulttuuri-instituutioiden johtajille 
lisäselvitystä varten. Puhelinhaastattelu oli huomattavasti tarkempi 
tiedonkeruumenetelmä kuin sähköpostikysely. Kuten aikaisemmin mainittiin, jo hakua 
suorittaessa selvisi, että tilojen ja/tai organisaatiotoimintojen yhdistäminen on ollut 
viime vuosikymmenen trendi. (Tisdale 2012) Päällimmäisenä ajatuksena kulttuuri-
instituutioilla on ollut pienentää kulttuuri-instituutioiden suurinta kustannustekijää – 
toimintakustannuksia. Fuusioitumisella organisaatiot ovat myös hakeneet 
asiakasvirtojen kasvua. 

 Museot elävät vaikeita aikoja: budjetit ovat kiristyneet, hyväntekeväisyyden tuki on 
pienentynyt, valtion rahoitus hupenee ja on paljon erilaisia sisäisiä haasteita. 
Kestävyyden parantamiseksi useat organisaatiot ovat omaksuneet hyväksi toimivaksi 
vaihtoehdoksi fuusioitumisen. Fuusioituminen on useille museoille ja kulttuuri-
instituutioille ollut ainut keino säilyttää varojaan ja saavuttaa tehtävänsä. Viime vuosina 
taloudelliset tekijät ovat olleet suurin fuusioitumisten edesauttaja. 

Yleisesti, tuloksista selvisi, että fuusioitumisen myötä organisaatiot ovat kyenneet 
leikkaamaan menojaan ja kasvattamaan asiakasvirtoja. Vaikka kulttuuri-instituutioiden 
määrä on vähentynyt fuusioiden myötä, niiden kävijämäärät eivät ole pienentyneet. 
Päinvastoin, kokonaismääräiset vierailut ovat nousseet. Vaikka yleisesti, fuusioituminen 
oli kannattava vaihtoehto, kaikissa tapauksissa se ei onnistunut. Seuraavissa 
alaotsikoissa esitämme eriteltyinä, tiivistetyt tulokset eri kulttuuri-organisaatioille ja 
niiden fuusioitumisille tai fuusioitumisideoille. Tiivistetyissä tuloksissa on pyritty 
keskittymään asioihin, jotka ovat eniten relevantteja MUSTI-hankkeelle suoritettavalle 
KHA:lle. Suurin osa vastaajista ei voinut jakaa taloudellisia tietoja julkisesti. 
Seuraavissa kappaleissa on esitettynä ne tulokset jotka saatiin kerättyä. 
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3.2.1.1  Laguna Art Museum 

Vuonna 1996 Lagunan taidemuseo ja Newport Harbourin taidemuseo fuusioituivat 
Orange County taidemuseoksi. Valitettavasti fuusioituminen herätti julkista paheksuntaa 
ja Lagunan taidemuseo perustettiin uudelleen itsenäisenä kokonaisuutena seuraavana 
vuonna. Sähköpostikyselyssä tiedusteltiin tarkemmin syytä fuusioitumisen 
epäonnistumiselle. Vastauksena saatiin informaatio jonka mukaan Laguna Beachin 
aktivistiryhmä pakotti organisaatiot järjestämään fuusioitumisen uudelleen, niin että 
Lagunan taidemuseo luotaisiin erilliseksi organisaatioksi alkuperäisellä paikallaan. 

3.2.1.2  Cincinnati Museum Center 

Cincinnati Museum Center (CNC) toimitti kaksi artikkelia, joista toinen käsitteli 
yleisellä tasolla museoiden fuusioita, ja toinen oli konsulttiyrityksen tekemä 
tapaustutkimus CNC:n elinvuosien aikana tapahtuneesta yhteisyrityksestä ja 
myöhemmin saavutetusta fuusiosta. 

Tapaustutkimus kuvailee kolmen kulttuuri-instituution siirtämistä muualle yhdeksi 
maamerkkirakennukseksi. Museon tapaus toimii varoittavana esimerkkinä siitä kuinka 
fuusioitumista ei tulisi suorittaa. Heidän ongelmanaan oli, että he olivat ensimmäisiä 
voittoa tavoittelemattomia organisaatioita jotka fuusioituivat. He odottivat liian kauan 
fuusiota ja eivät osanneet tehdä organisatorisia muutoksia esim. museon hallitukseen. 
Heidän tapauksessaan, rakennuksen restauroinnin ja kunnossapidon kustannukset 
ylittivät reilusti saadut lahjoitusvarat ja pääsylippumaksut. Tämän lisäksi CNC ei 
osannut varautua ulkoisen ympäristön odottamattomiin vaihteluihin, joka heidän 
tapauksessaan johti kävijämäärien rajuun laskuun, mikä edelleen lisäsi taloudellista 
vajetta. Yleisesti, rakennuskustannukset, menetetyt avustukset, kävijämäärien lasku ja 
yhtenäisen markkinointisuunnitelman puute  laittoivat uuden fuusioituneen 
organisaation syvään alijäämään. Alijäämää onnistuttiin kuitenkin pienentämään 
huomattavasti uuden toimitusjohtajan valinnan myötä. Uusi toimitusjohtaja yhdisti 
useita hallinnollisia tehtäviä toisiinsa, kuten henkilöresurssit, rahoituksen, hallinnon, 
vähittäismyynnin ja kehittämisen. Aikaisemmin kaikki nämä tehtävät olivat ulkoistettu. 
Ongelmistaan huolimatta, CNC kokema fuusio oli strateginen ja positiivinen liike, 
jonka avulla CNC on kasvanut kävijämääriltään koko Ohion suurimmaksi kulttuuri-
instituutiksi. 

Tapaustutkimuksesta selviää menestykseen vaikuttaneet tekijät ja yleiset haasteet. 
Menestystekijöinä tärkeimmät liittyivät yhteisön tukeen. Fuusioituneilla organisaatioilla 
oli erittäin pitkät historiat (200 vuotta), joten yhteisöt halusivat säilyttää ne osana 
kulttuuriperintöä. Organisaatioiden sijainti samoissa tiloissa lisäsi myös yhteisön 
kiintymystä rakennukseen. Saman rakennuksen alla oleminen lisäsi myös ajatusta, että 
kyseessä on yksi ja sama organisaatio. Kaikkien kolmen osapuolen panostus ja 
ymmärrys helpotti huomattavasti fuusioitumista. 

Yleisesti, museoiden rahoitus toimii 70/30 periaatteella, jossa 70% rahoituksesta 
tulee julkisesta rahoituksesta ja 30% liiketoiminnasta. CNC:n tapauksessa rahoitus toimi 
toisinpäin: 70% rahoituksesta tulivat lipputuloista ja loput 30% lahjoituksista. Tämä 
menettelytapa oli koitua CNC:n lopuksi. Yhdistymisen haasteina selviää, että suurin 
ongelma oli että yhdistymisen jälkeen henkilöstöt toimivat liian pitkään erillisinä 
yksikköinä. Muita haasteita ovat sisäisen ja ulkoisen kommunikaation puute, 
yhdistymisen suunnitelman puute, organisaatioiden kulttuurierot aiheuttivat 
monimutkaisuutta, liian iso ja kömpelö hallitus (69 jäsentä), ja informaation puute 
voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden yhdistymisestä. 
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Opetuksena CNC:n fuusioitumisesta voidaan listata, että yhdistymissuunnitelma 
tulisi tehdä heti kun fuusioituminen on mainittu ensimmäisen kerran. Tähän liittyy, että 
tulisi olla mitattavissa olevia tavoitteita, joiden edistymistä seurataan ajan mittaan. 
Tulisi myös keskittyä visioon ja tehtävään, sekä painottaa jokaisen työntekijän roolin 
arvoa ja tärkeyttä organisaation lopputuloksessa. 

3.2.1.3   Jyväskylän museotoimi 

Selvittämään Jyväskylän museoiden yhteistoimintaa, tutkimus käytti Oulun kaupungin 
kulttuuritoimen teettämää kyselyä. Kyseisen selvitystyön tarkoituksena oli kerätä tietoa 
muiden Suomen kaupunkien museotoiminnan tiivistämiseen liittyvistä kokemuksista. 
Kyselyn lisäksi käytettiin myös tietoa museotoimenjohtajalle lähetetystä 
sähköpostitiedustelusta. Tiedustelu antoi tarkempaa informaatiota  Saadut vastaukset 
ovat tiivistetty seuraavasti. 

Jyväskylän museotoimeen kuuluvat Jyväskylän taidemuseo, aluetaidemuseo, Keski-
Suomen museo, maakuntamuseo ja Suomen käsityön museo, sekä valtakunnallinen 
erikoismuseo. Museotoiminnan perustamisen ajatukset syntyivät ensimmäisen kerran 
vuonna 1999. Muutosprosessi koettiin välttämättömäksi, jotta pystyttäisiin vastaamaan 
toimintaympäristön muutoksiin. Prosessi kesti yhteensä kolme vuotta ja sen aikana 
valittiin yksi museotoimenjohtaja vastaamaan museoiden yhteisestä taloudesta, 
hallinnosta ja kehittämisestä. Hänen lisäkseen muilla museoilla on omat johtajat. 
Talousarviossa museopalveluilla on yksi yhteinen määräraha, joka jaetaan 
käyttösuunnitelmatasolla museoittain. 

Vuonna 2003 museoiden yhteistyön kehittämistä varten nimettiin työryhmä jonka 
toimeksiannon perusteena oli Museo 2000-toimikunnan suositus maakunta- ja 
aluetaidemuseoiden, sekä alueellisten luonnonperinnön asiantuntijatahon yhdistäminen 
maakunnalliseksi museokeskukseksi. Ryhmän tuli selvittää miten Jyväskylän 
kaupungissa olevat kunnalliset museot voidaan yhdistää yhdeksi museokokonaisuudeksi 
ja miten toiminta organisoidaan. Tällä hetkellä museot ovat toteuttaneet yhteisen 
museokasvatusstrategian, mikä linjaa jatkossa laajasti museoiden yhteistoimintaa. 
Toistaiseksi kolmen museon tilat ovat olleet erillään, mutta keväällä 2013 Jyväskylän 
taidemuseon ja Keski-Suomen museon toimistot siirtyvät samoihin tiloihin. Tämä antaa 
uudenlaisia mahdollisuuksia hallinto-, toimisto- ja arkistotoimien kehittämiseen sekä 
työnjaon selkiinnyttämiseen. Yhteisten tilojen myötä saavutetaan entistä parempi 
yhteistyö museoiden välillä. 

Tulevaisuuden näkymissä pääkirjastorakennuksen peruskorjauksen 
hankesuunnitelmassa on huomioitu Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön 
museon näyttelytilatarpeet. Ruusupuiston museoiden (Alvar Aalto –museo ja Keski-
Suomen museo) yhteistyön tiivistäminen rakennusten peruskorjausten yhteydessä on 
myös huomioitu (yhdyskäytävä, kahvila museokauppa, opinto- ja luentotilat). 
Molemmat hankkeet ajoittuvat vuosikymmenen lopulle. 

Yleisesti, Jyväskylän museopalveluiden yhteistoiminta on koettu hyötynä. 
Yhteistoiminta on koettu ihmisten keskuudessa positiiviseksi asiaksi ja asiakasmäärät 
ovat olleet kasvussa kaikissa museoyksiköissä, myös päättäjät ovat olleet erityisen 
iloisia. Lisäksi museot ovat saaneet selkeää näkyvyyttä. 

3.2.1.4  Turun museokeskus 

Vuodesta 2009 lähtien, Turun museokeskukseen kuuluvat Kuralan Kylämäen elävän 
historian kylä (Turun kaupungin historiallinen museo), Turun maakuntamuseo ja Wäinö 
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Aaltosen museo. Museot ovat historiansa aikana kokeneet pieniä muutoksia ja eritoten 
Kuralan Kylämäki on kokenut historiansa aikana vastavirtaa säilyttämisensä suhteen. 
Päättäjät ja seudun asukkaat ovat olleet valmiita luopumaan historiallisesta alueesta. 
(Hieta 2010) Alueen selviytyminen oli lähes yksinomaan vahvojen yksilöiden ansiota. 
Näillä yksilöillä oli vahva rooli myös Kuralan Kylämäen tulevaisuuden suunnittelussa. 
Hieta (2010) painottaa, että Kuralan kylämäellä on mahdollisuudet antaa panoksensa 
väestön koulutustason korottamiseen oppilaitosyhteisön kautta ja alueen viihtyisyyteen 
lapsiperheiden ja koulujen tukemisen kautta. Tämä tieto tukee tutkimuksen muita 
tuloksia, joilla kerättiin kustannus-hyötyanalyysiin relevantit hyödyt ja kustannukset. 
Museokeskuksen uuden organisaatiomallin muutoksen syy ei ollut taloudellinen, vaan 
sen ensisijainen tarkoitus oli päällekkäisten toimintojen eliminointi sekä resurssien 
parempi kohdentaminen. Muutoksessa otettiin huomioon laitosten erilaisuus samalla 
painottaen samanlaisuutta. Henkilöstömäärä kasvoi 25 työntekijällä ja tehtävät 
muuttuivat samalla. Uudet yksiköt toimivat tasapuolisesti kaikissa museoissa. Tilat ja 
työntekijät kaupungin museoilla ovat yhteisiä, ja muutoksessa henkilöstö jaettiin 
tulosyksikköihin. Organisaatio uudistettiin kokonaan yksikkökohtaisesta 
linjaorganisaatioista järjestelmään,  jossa tulosyksiköt kuten näyttelytoiminta, 
pedagoginen toiminta, asiakaspalvelu ja kokoelmat toimivat läpäisevästi kaikkien 
kohteiden alueella. 

Hyötyjä selvityksestä selviää, että uudella organisaatiolla on selkeytetty 
merkittävästi toimintatapoja ja karsittu päällekkäisiä toimintoja. Ongelmallisimpana 
haasteena Turun museokeskus on kokenut muutosvastarinnan. Muutosvastarinta saatiin 
kuriin strategia-orientoituneella muutosjohtamisella.  

3.2.1.5  Rovaniemen museotoimi 

Myös Rovaniemen museotoimen selvittämiseksi käytettiin Oulun kaupungin teettämää 
kyselyä. Kyselystä selviää, että Rovaniemellä on museotoimi, johon kuuluvat Lapin 
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo. Museot ovat yhdistäneet hallintonsa, mutta 
toimivat muuten kuten ennen hallinnollista yhdistämistä. Molemmat museonjohtajat 
jatkavat omien museoidensa johdossa. Ainoana muutoksena oli, että toinen 
museonjohtaja nimettiin museotoimenjohtajaksi. Yleisesti, Oulun kaupungin teettämästä 
kyselystä selvisi, että uusi organisaatiomalli ei tuonut muita yhteisiä asioita kuin 
yhteisen toimintakertomuksen. Yhteistoiminnalla ei myöskään ole ollut vaikutuksia 
asiakastyytyväisyyteen tai asiakasmäärään. 

Museotoimijohtajan mukaan, heidän muutosprosessinsa oli helppo ja vaivaton. 
Tämä johtui hänen mielestään paljolti siitä, että kaikki osapuolet olivat alusta alkaen 
valmiita muutokseen. Heidän tapauksessa yhteistyöstä ja ratkaisuista keskusteltiin aina 
henkilökunnan kanssa. Museotoimenjohtaja esittää lopuksi, että ”on harhaa kuvitella, 
että hallinnollinen yhdistäminen säästäisi kokonaiskustannuksia”. Hänen mielipiteensä 
on, että suurien museoiden yhdistäminen aiheuttaa enemmän tehottomuutta kuin 
tehokkuutta. Hänen mukaansa museoiden johtajilta tarvitaan nykypäivänä yhä enemmän 
edustuksellisuutta, ja hän esittääkin kysymyksen, että ”mille museolle kasvot annetaan, 
jos pitää johtaa useampaa?”. 

MUSTI-hankeessa entiset organisaatiot toimivat, eroten Rovaniemen tapaukseen, 
yhtenä organisaationa. Kuten Cincinnati Museum Centerin tapauksessa saman 
rakennuksen alla oleminen lisäsi ajatusta, että kyseessä on yksi ja sama organisaatio. 
Saman katon alla oleminen on yksi MUSTI-hankkeen tilaratkaisuvaihtoehto, ja tästä 
voidaan poimia ja jatkotutkia sitä, kuinka iso hyöty tämä ihmisten kokema ajatus on. 
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3.2.1.6  Tampereen museotoimi 

Kuten aikaisemmissa kotimaisissa museotoimien selvittämisissä käytettiin myös 
Tampereen museotoimea varten Oulun kaupungin museoiden yhteistoiminnan 
tiivistämisen selvitystyötä. Vuonna 1993 museotoimi yhdistettiin yhdeksi 
hallinnolliseksi yksiköksi. Muutoksen seurauksena hallinnollinen valta siirtyi 
museotoimenjohtajalle ja henkilöstö- ja taloushallinto yhdistettiin. Eri yksiköt toimivat 
kuitenkin sisällöllisesti itsenäisesti, esim. taidemuseon johtaja johtaa käytännössä 
taidemuseota. Yhteistä näyttely- ja kokoelmayksikkö kokeiltiin, mutta päädyttiin 
erillisiin yksikköihin. 

Muutosprosessin myötä selvityksestä selviää, että yhteinen isompi budjetti tarjoaa 
tiukoissa tilanteissa pelivaraa. Asiakkaiden näkökulmasta kukin museo on oma 
itsenäinen käyntikohteensa. Yleisesti muutosprosessin tulokset ovat olleet positiivisia. 
Tampereen museotoimi mainitsee kuitenkin haasteena, että talokohtaisten etujen ajattelu 
on joskus esteenä yhteistyölle. 

3.2.2  Haastatteluiden ja aivoriihikokousten tulokset 

Haastatteluihin ja aivoriihikokouksiin osallistuivat entisen organisaatiomallin johtajat 
joita oli yhteensä kolme henkilöä. Heidän lisäkseen aivoriihikokouksissa oli mukana 
myös kaupungin kulttuuritoimen kehityspäällikkö. Haastatteluita ja aivoriihikokouksia 
varten luotiin muistilista jonka tarkoituksena oli pohjustaa haastatteluiden ja 
aivoriihikokouksien kulkua. Kaikille kokouksen jäsenille lähetettiin myös tämän 
tutkimuksen teoriaosio sekä kulttuuri-instituuttien tiedusteluista saadut tulokset. 
Tarkoituksena oli, että voitaisiin ryhmässä miettiä mitä hyötyjä ja kustannuksia kukin 
mahdollinen MUSTI-hankkeen tilaratkaisuvaihtoehto tuo mukanaan. Teorian ja 
tiedustelutulosten jakaminen kokouksen jäsenten kanssa loi jäsenille hyvän pohjan ja 
tietämyksen siitä mitä informaatiota kokouksissa todella haettiin. 

Vaikka kokouksissa pyrittiin avoimeen keskusteluun ja ideointiin, kokoukset 
seurasivat hyvin kokouksen muistilistaa. Tämän lisäksi muistilista helpotti 
huomioimaan tiettyjä asioita, jotka olisivat ilman kyseistä muistilistaa jääneet 
kokouksissa huomioimatta ja käsittelemättä. Muistilistaan oli koottu kaikki kyseiselle 
tiedonkeruulle liittyvät keskeiset aiheet ja eritoten näkökulmat josta hyötyjä ja 
kustannuksia kannatti lähteä yhdessä tarkastelemaan. Muistilista sisälsi niin tärkeitä 
asioita, kuin myös kysymyksiä ja  ajatuksia joita oli parasta tarkastella yhdessä eikä 
yksin erikseen.  

Näkökulmat ja muistilistan tiedot ovat paremmin havaittavissa ja tarkasteltavissa 
liitteestä 3, johon on kerätty kaikki tutkimuksesta selvitetty data. Taulukossa keskityttiin 
tarkemmin lisäämään mahdolliset hyödyt ja kustannukset jotka koettiin tärkeiksi 
aivoriihikokouksista. Tähän lisättiin vain vähän henkilökohtaisista haastatteluista 
kerättyä informaatiota, sillä aivoriihikokoukset soittautuivat järkevämmäksi tavaksi 
kerätä tietoa. Henkilökohtaisten haastatteluiden ongelmana oli, että koska tarvittiin 
samanaikaisesti tietoa useista eri vaihtoehdoista, ajatuksia kyseisiin vaihtoehtoihin ei 
ollut kuin tietyillä henkilöillä. Aivoriihikokoukset mahdollistivat myös muiden 
henkilöiden ajatusten haastamisen, jolloin löydettiin aina tarkempaa informaatiota työtä 
varten. 

Liitteessä 2 on vertailtu vaihtoehto 1.:sta ja vaihtoehto 2.:sta status quo:hon. 
Taulukosta selviävät kaikki mahdolliset hyödyt ja kustannukset mitä 
tilaratkaisuvaihtoehdot voivat aiheuttaa tai edesauttaa. Nämä tekijät (hyödyt ja 
kustannukset) liittyvät tilojen muutoksiin, synergiaetuihin, turvallisuuteen, brändiin ja 
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imagoon, kaupunkirakenteeseen, logistiikkaan sekä lämmityskustannusten ja 
siirtymäaikojen hukkaan. Lisäksi kokouksissa selvisi tulevaisuuden näkymät. 
Tulevaisuudessa kustannus-hyötyanalyysejä tulisi suorittaa hankevaihtoehtojen 
”alakategorioille”. Kyseisillä kategorioilla tarkoitetaan mahdollisia uusia ravintola-

/kahvilakokonaisuuksia, myyntipisteitä, museomyymälöitä, kokoustiloja jne. 
Suosituksena MUSTI-hankkeelle olisikin, että riippumatta uuden organisaation 
tilaratkaisuvaihtoehdon lopullisesta valinnasta, suoritettaisiin kyseiset kustannus-

hyötyanalyysit, jotta uudesta organisaatiosta saataisiin suurin mahdollinen 
potentiaalinen hyöty työntekijöille, käyttäjille, kaupungille ja valtiolle. 

Taulukon tulokset eivät ole kaikki relevantteja MUSTI-hankkeelle suoritettavalle 
kustannus-hyötyanalyysille. Kustannus-hyötyanalyysiä varten tuloksista poimitaan 
ainoastaan eniten hyötyihin tai kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Tutkimus tulee 
tarkastelemaan ja erittelemään taulukon tuloksia vielä tarkemmin seuraavassa 
kappaleessa. 

Vaikka aivoriihikokoukset olivat erittäin onnistuneita tiedonkeruumenetelmänä, 
yhtenä isona ongelmana havaittiin, että kokouksen  jäsenten ideat ja ehdotukset 
saattoivat helposti sivuuttaa itse ydinasiat, niin sanotusti fokus ei pysynyt. Helppona 
ratkaisuna toimi, että osa kokouksen jäsenistä muistuttivat aika-ajoin siitä mitkä ovat 
ydinasiat, jotka ovat relevantteja kyseiselle kokoukselle. Yleisesti, aivoriihikokoukset 
olivat tilanteeseen nähden paras tapa kerätä tarkkaa tietoa kustannus-hyötyanalyysin eri 
vaiheita varten. 

3.2.3  Kustannus-hyötyanalyysimallin kehittäminen 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää Oulun kaupungille toimiva ja 
muokattava kustannus-hyötyanalyysimalli, jota OTK voisi käyttää hankkeissaan 
päätöksentekoa tukevana välineenä. Tässä kappaleessa esitetään vaihe vaiheelta 
kyseinen malli tapausesimerkin avulla. Tapausesimerkkinä toimii MUSTI-hanke ja sille 
tehty kustannus-hyötyanalyysi. Käytettäviksi vaiheiksi todettiin Boardman ym. (2006) 
esittämät yhdeksän vaihetta parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Niiden lisäksi lisättiin vielä 
yksi tarkentava apumenetelmä yhdeksi vaiheeksi. Lopulliset vaiheet ovat: 
 

1. Määritetään hankevaihtoehdot 
2. Päätetään mistä näkökulmista hyötyjä ja kustannuksia tarkastellaan 

3. Määritetään vaikutukset ja valitaan mittayksiköt 
4. Ennustetaan kvantitatiivisesti vaikutukset hankkeen koko elinkaaren ajalta 

5. Muutetaan vaikutukset rahallisiksi määreiksi 
6. Diskontataan hyödyt ja kustannukset nykyarvoa varten 

7. Lasketaan jokaisen vaihtoehdon nettonykyarvo 

8. Suoritetaan herkkyysanalyysi 
9. Lasketaan todennäköisin nettonykyarvo 

10. Tehdään suositus 

 

Kustannusten ja hyötyjen määrittäminen ja valinta, kuten aikaisemmin mainittiin, on 
yksi kustannus-hyötyanalyysin vaikeimmista tehtävistä, joka usein jää yksin KHA:ta 
tekevän analyytikon tehtäväksi. Tässä tutkimuksessa pyrittiin käyttämään 
mahdollisimman paljon analyytikon mielipiteiden lisäksi myös muiden sidosryhmien 
jäsenten mielipiteitä sekä kustannusten ja hyötyjen valinnassa, että myös muissa sitä 
vaativissa valinnoissa. Tämä kustannus-hyötyanalyysi vaati sidosryhmien apuja 
seuraaviin valintoihin: tarkasteltavan näkökulman valinta (vaihe 2), kustannusten ja 
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hyötyjen valinta (vaihe 3) sekä diskonttokoron valinta (vaihe 6). Näihin kolmeen 
valintaongelmaan saatiin ratkaisut työryhmän aivoriihikokouksissa sekä tutkimuksen 
teettäjän puolesta. Laskelmia varten käytettiin tässä tutkimuksessa työkaluna Exceliä. 
Kaikki datat kerättiin, analysoitiin ja vertailtiin useissa Excel-taulukoissa jotta 
lopputulos saavutettaisiin ja löydettäisiin paras ratkaisuvaihtoehto. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään vaihe vaiheelta rakennettu KHA-malli käyttäen 
MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysin prosessia esimerkkinä. Jokaisessa 
prosessin vaiheessa on esitetty mitä taustatietoa tarvittiin ja miten lopullisiin valintoihin 
on päädytty. Prosessin edetessä tutkimus havainnollistaa myös kuinka tulokset listataan 
eri taulukoihin, joiden tarkoituksena on selventää analyytikolle kerättyjä ja valittuja 
tietoja. Taulukoista selviää mitä jokaisessa kustannus-hyötyanalyysin vaiheessa on 
lisätty ja mikä on lopputulos kussakin vaiheessa. 

3.2.3.1  Hankevaihtoehtojen määrittely 

MUSTI-hankkeessa kaikki hankevaihtoehdot liittyvät tilaratkaisuihin. 
Kulttuurilautakunnan nimeämän työryhmän näkemyksenä oli, että museo- ja 
tiedekeskuksen uuden organisaation toiminnat tulisi keskittää Myllytullin 
kaupunginosaan samaan kiinteistökokonaisuuteen tai mahdollisimman lähekkäin.  
Tarveselvitystyöryhmä esitteli hankeselvitystyöryhmälle neljä vaihtoehtoa tutkittaviksi 
tilaratkaisuksi. Liite 2 on tehty havainnollistamaan tässä hanketyöryhmässä mukana 
oleville osapuolille kuinka hankeprosessin tulisi toimia. Liitteestä selviää myös vielä 
havainnollisemmin mitä jokaiseen tilaratkaisuvaihtoehtoon kuuluu. MUSTI-hankkeen 
työryhmä tuli taustatutkimuksen avulla jo ennen varsinaisen tutkimuksen alkua siihen 
tulokseen, että kaikki tilaratkaisuvaihtoehdot eivät ole toteutettavissa. Työryhmä esitti 
yhteisessä kokouksessa, että ainoastaan niitä tilaratkaisuvaihtoehtoja, jotka voivat olla 
toteutettavissa tulisi tarkastella kustannus-hyötyanalyysissa. Seuraavaksi tutkimus 
esittää ne tilaratkaisuvaihtoehdot, jotka uusi hanketyöryhmä hyväksyi tarkasteltaviksi 
vaihtoehdoiksi. Näiden vaihtoehtojen lisäksi ei esitetä nykyistä tilaa, status quo:ta, 
johon muita tilaratkaisuvaihtoehtoja yleensä kustannus-hyötyanalyyseissa vertaillaan. 
Yhteensä lopullisia tutkittavia tilaratkaisuvaihtoehtoja oli tässä tutkimuksessa kolme 
kappaletta. Kuva 7. havainnollistaa tarkasteltavaksi valitut tilaratkaisuvaihtoehdot, joita 
tässä tutkimuksessa arvioidaan. Kuvasta selviää mitä muutoksia jokainen 
tilaratkaisuvaihtoehto pitää sisällään. 

Vaikka tapausesimerkissä ei käytetäkään yhtenä tilaratkaisuvaihtoehtona status 
quo:ta, määritettiin status quo havainnollistamaan nykyinen tila. Kustannus-

hyötyanalyysia varten on tärkeä määrittää status quo mahdollisimman tarkasti, jotta 
muita vaihtoehtoja ja niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä olisi helppo vertailla tähän 
nykyiseen tilaan. Tarkoituksena on pystyä löytämään tärkeimmät ja eniten vaikuttavat 
hyödyt ja hyödyt joka tilaratkaisuvaihtoehdosta, myös status quo:sta.  
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Kuva 7. MUSTI-hankkeen uudet KHA:ssa tarkasteltavat tilaratkaisuvaihtoehdot 

 

 

VE1: Yksi 
kiinteistökokonaisuus -

Vuokraus

VE1: Yksi 
kiinteistökokonaisuus -

Vuokraus

1500 neliön 
vuokrauksen/ostamisen 

selvittäminen

1500 neliön 
vuokrauksen/ostamisen 

selvittäminen

Rakennetaan 
yhdyskäytävä
Rakennetaan 
yhdyskäytävä

Luovutaan Pohjois-
Pohjanmaan museosta

Luovutaan Pohjois-
Pohjanmaan museosta

Tietomaan laajennus 
(2000 neliötä)

Tietomaan laajennus 
(2000 neliötä)

Tietomaan peruskorjausTietomaan peruskorjaus

VE2: Kaksi 
kiinteistökokonaisuutta -
Tietomaan laajennus ja 

peruskorjaus

VE2: Kaksi 
kiinteistökokonaisuutta -
Tietomaan laajennus ja 

peruskorjaus

Tietomaan laajennus 
(3500 neliötä)

Tietomaan laajennus 
(3500 neliötä)

Luovutaan Pohjois-
Pohjanmaan museosta

Luovutaan Pohjois-
Pohjanmaan museosta

Tietomaan peruskorjausTietomaan peruskorjaus

VE3: Kolme 
kiinteistökokonaisuutta

VE3: Kolme 
kiinteistökokonaisuutta

Tietomaan laajennus 
(2000 neliötä)

Tietomaan laajennus 
(2000 neliötä)

Pohjois-Pohjanmaan 
museon peruskorjaus
Pohjois-Pohjanmaan 
museon peruskorjaus

Tietomaan peruskorjausTietomaan peruskorjaus
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VE1: Ensimmäinen tilaratkaisuvaihtoehto yhdistää nykyiset irrallaan olevat 
organisaatiorakennukset (kolme kpl) yhdeksi kiinteistökokonaisuudeksi. 
Päällimmäisenä tarkoituksena on lisätä uuden organisaation synergiaetuja ja vähentää 
turhia kustannuksia toimimalla ns. periaatteella ”saman katon alla”. 

Tilaratkaisuvaihtoehtoa varten vuokrataan tai ostetaan Oulun taidemuseon vieressä 
sijaitsevan kiinteistön neliöitä sekä tehdään pieni laajennus Tiedekeskus Tietomaan 
tiloihin. Tiedekeskus Tietomaa myös peruskorjattaisiin tässä vaihtoehdossa. Lisäksi 
luovuttaisiin kokonaan Pohjois-Pohjanmaan museosta, jolloin nykyiset Pohjois-

Pohjanmaan näyttelyt siirrettäisiin nimeltä mainitsemattoman kiinteistön tiloihin. Jotta 
tilaratkaisuvaihtoehto toteuttaisi toivotun yhden kiinteistökokonaisuuden, kyseisen 
kiinteistön ja Oulun taidemuseon välille rakennettaisiin yhdyskäytävä ja Tiedekeskus 
Tietomaan pieni laajennus ulottuisi myös tähän kiinteistöön asti. Tällöin kiinteistöjen 
välinen liikkuminen tapahtuisi sisätilojen kautta. Tässä tilaratkaisuvaihtoehdossa 
muutettaisiin tiloja niin, että organisaatioon olisi yksi yhteinen sisäänkäynti. Lisäksi 
hyötyjä ja kustannuksia ajatellen pyrittäisiin yhdistämään mahdollisimman paljon 
samoja toimintoja ja tiloja toisiinsa. Tässä vaihtoehdossa lisäksi Tiedekeskus Tietomaa 
peruskorjattaisiin. 

 

VE2: Toisessa tilaratkaisuvaihtoehdossa Tiedekeskus Tietomaahan tehtäisiin n. 3500 
neliön laajennus. Tällöin luovuttaisiin kokonaan Pohjois-Pohjanmaan museosta, jolloin 
nykyiset Pohjois-Pohjanmaan tilat siirtyisivät tähän uuteen kiinteistökokonaisuuteen 
tiedekeskus Tietomaan yhteyteen. Tässä tilaratkaisuvaihtoehdossa 
kiinteistökokonaisuuksia olisi kaksi: Oulun taidemuseo ja Tiedekeskus Tietomaa 
uudisrakennuksella. Sisäänkäyntien määrä muuttuisi tässä, status quo:n tapauksen 
kolmesta, kahteen. Myös tässä tapauksessa Tiedekeskus Tietomaa peruskorjattaisiin. 
 

VE3: Vaihtoehto 3 on lähimpänä status quo:ta, jolla tarkoitetaan nykyistä vallitsevaa 
tilaa. MUSTI-hankkeessa tämä tarkoittaa sitä vaihtoehtoa, jossa mitään muutoksia ei 
tapahdu, vaan toimintoja ja toimintatapoja jatketaan nykyisellään.  

Vaihtoehto 3:ssa kolme organisaatiota, Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan 
museo ja Tiedekeskus Tietomaa, ovat muodostaneet uuden yhteisen organisaation, 
mutta sijoittuvat kuitenkin eri rakennuksiin, kuten status quo:n tapauksessa. Entiset 
organisaatiot sijaitsevat entisillä paikoillaan Myllytullin kaupunginosassa hieman etäällä 
toisistaan. Kuten tehtävänantoon kuuluikin, tuli myös selvittää ovatko kolme erillistä 
rakennusta paras vaihtoehto uudelle organisaatiorakenteelle. VE3:sta käytetään tässä 
kustannus-hyötyanalyysissa vertauspohjana kahdelle muulle tilaratkaisuvaihtoehdolle, 
sillä se on lähimpänä status quo:ta. Tämä helpottaa kustannus-hyötyanalyysia 
määrittämään seuraavissa vaiheissa ne kustannukset ja hyödyt jotka ovat relevantteja 
vaihtoehtojen muutoksessa. 
 

3.2.3.2  Tarkasteltavan näkökulman valinta 

Tässä KHA:n vaiheessa valitaan millä hyödyillä ja kustannuksilla on merkitystä. Toisin 
sanoen, valitaan ne näkökulmat joiden avulla hankevaihtoehtoja on järkevintä 
tarkastella. MUSTI-hankkeen tapauksessa valitaan ne näkökulmat joissa kustannukset 
vaikuttavat eniten ja joissa hyödyt ovat suurimmat. 

Yksi aivoriihikokousten tarkoitus oli selvittää, mistä näkökulmista kustannus-

hyötyanalyysiä kannattaisi lähteä tarkastelemaan. Vaihtoehdoiksi asetettiin paikallinen, 
maakuntakohtainen ja kansallinen näkökulma. Näistä vaihtoehdoista kustannus-

hyötyanalyysi tulee tarkastamaan hyötyjä ja kustannuksia Oulun alueen sekä 
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kansallisesta näkökulmasta. Työryhmässä mukana olevat henkilöt eivät kokeneet 
globaalin näkökulman tarkastelua tarpeelliseksi tälle työlle. Globaalisuus näkyy tässä 
kustannus-hyötyanalyysissä siinä miten turismi on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan 
näihin näkökulmiin. 

Yleisesti, tässä MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysissa erot näkökulmien 
välillä ovat pienet, ja tekijät eivät vaadi isoa näkökulmien huomioimista. Tarkasteltavat 
näkökulmat jätetään tästä syystä tässä tutkimuksessa suurimmilta osin tarkastelematta ja 
näkökulmista aiheutuvat kustannukset ja hyödyt sisällytetään muihin laskelmiin. 
Koettiin että on järkevämpää tarkastella kustannuksia ja hyötyjä yhtenä kokonaisuutena, 
ja tarkastella alueellisia vaikutuksia (näkökulmia) yksittäistekijöissä (kustannukset ja 
hyödyt). 

3.2.3.3  Kustannusten ja hyötyjen valinta 

Kustannuksia ja hyötyjä määriteltäessä MUSTI-hankkeelle, käytetään tutkimuksen 
teorian lisäksi tämän tutkimuksen aikaisempia empiriatuloksia. Tässä KHA:n vaiheessa 
käytetään muiden museoiden tiedusteluiden tuloksia sekä sidosryhmien jäsenille tehtyjä 
haastatteluita ja aivoriihikokouksista saatua tietoa. Erittäin hyödyllisenä apuna 
kustannusten ja hyötyjen valinnan pohjustamiseksi käytettiin aivoriihikokouksissa 
täytettyä Excel-taulukkoa (liite 3), joka täytettiin hankkeessa mukana olevien 
sidosryhmien kanssa. Taulukko sisälsi tutkimuksen aikaisempia empiriatuloksia; 
mahdollisia kustannuksia, hyötyjä ja jatkomahdollisuuksia. Taulukkoa pyrittiin tässä 
KHA:n vaiheessa tiivistämään ja tarkentamaan. Tarkoituksena oli löytää  ne 
kustannukset ja hyödyt jotka ovat relevantteja tilaratkaisumuutokselle. Ainoastaan niillä 
kustannuksilla ja hyödyillä on merkitystä, jotka muuttuvat mahdollisen 
tilaratkaisuvaihtoehdon myötä. Yksinkertaisesti vielä selvennettynä, jos joku tekijä ei 
muutu status quo:hon nähden sitä ei laskettu relevantiksi ja se jätettiin huomioimatta. 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin kokoamaan kaikki tekijät, myös tutkimuksen teoriassa 
mainitut sosiaaliset, suorat, epäsuorat, aidot ja rahalliset kustannukset ja hyödyt. 

 Ensimmäinen askel kustannusten ja hyötyjen valinnassa oli, kuten edellä mainittiin, 
miettiä mikä tulee muuttumaan status quo:hon nähden. MUSTI-hankkeen tapauksessa 
lähdettiin ensin miettimään mitä selkeitä rakenteellisia muutoksia 
tilaratkaisuvaihtoehdot tarjoavat. Muutoksiksi listattiin: yhdyskäytävä, pieni 
uudisrakennus, suurempi uudisrakennus, Pohjois-Pohjanmaan museosta luopuminen, 
Pohjois-Pohjanmaan museon korjaus, kiinteistöjen muuttuvat kustannukset. Kyseiset 
muutokset eivät olleet voimassa kaikissa tilaratkaisuvaihtoehdoissa, mutta ne listattiin 
tässä tapauksessa yhden listan alle. Kun muutokset oli listattu, päästiin sitä kautta 
miettimään mitä kustannuksia ja hyötyjä mistäkin muutoksesta mahdollisesti aiheutuu. 
Kun rakenteelliset muutokset on mietitty, on huomattavasti helpompaa lähteä niiden 
kautta miettimään mitä kustannuksia ja hyötyjä mahdolliset tilaratkaisuvaihtoehdot 
aiheuttavat. 

Kun mahdolliset kustannukset ja hyödyt olivat listattuina,  poistettiin turhat tekijät ja 
listattiin oikeasti relevantit kustannukset ja hyödyt MUSTI-hankkeen KHA:lle. Koska 
yhden ihmisen hyöty voi olla toiselle kustannus, merkittiin selkeytykseksi kaikki 
positiivisen arvon luovat tekijät hyödyksi ja negatiivisen arvon luovat kustannuksiksi, 
joten väärinymmärryksistä päästiin eroon. Liitteessä 4 on eriteltynä valitut  hyödyt ja 
kustannukset ensimmäiselle sarakkeelle. Lisäksi koettiin hyödyllisenä tarkentaa 
sarakkeeseen 2, mitä kyseisillä hyödyillä ja kustannuksilla tarkoitetaan, ja miten 
kyseiset tekijät on valittu kustannuksiksi tai hyödyiksi. Sarakkeesta 3 löytyvät 
mittayksiköt jokaiselle tekijälle. Kustannusten ja hyötyjen lisäksi valitaan tässä KHA:n 
vaiheessa mittayksiköt. Tässä tutkimuksessa valittiin mittayksiköiksi ne yksiköt joita 
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kyseessä oleville kustannuksille ja hyödyille voidaan mitata luonnollisesti ilman mitään 
suurempia ponnisteluja. 

Excel-taulukon tarkennuksien lisäksi mainittakoon erikseen vetovoimaisuuden 
kasvun, joka aiheuttaa kävijämäärien kasvua ja on samalla tärkein hyöty, josta myös 
lipputulot aiheutuvat. Hyötynä tämä aiheuttaa suurimman positiivisen vaikutuksen. 
MUSTI-hankkeen organisaatiot ovat yrittäneet jo vuosia lisätä kävijämääriä nykyisillä 
resursseillaan. Tämän tutkimuksen museoiden tiedustelun tuloksista voidaan olettaa, 
että ihmisille (potentiaalisille kävijöille) suurempi rakennuskokonaisuus on 
houkuttelevampi vaihtoehto verrattuna esim. nykyisiin pienempiin erillään oleviin 
instituutioihin. Tässä KHA:ssa, vetovoimaisuuden suhteen tehdyt olettamukset joita 
seuraavissa KHA:n vaiheissa esitetään ovat tiedustelun tuloksista tehtyjä olettamuksia. 
Jotta saataisiin tarkempia arvoja, tarvittaisiin kattavampi WTP (willingness to pay) 
potentiaalisille kävijöille. Vetovoimaisuuden lisäksi mainittakoon vielä erikseen, että 
status quo:ssa ulkopuoliset organisaatiot ja yksityiset henkilöt varaavat tiloja eri 
käyttötarkoituksiin kuten illanviettoihin. Tilaratkaisuvaihtoehdoissa voitaisiin saavuttaa 
kasvava tilanvaraus, mahdollistamalla oma tila kyseisiä varauksia varten. Kustannus-

hyötyanalyysistä tämä hyöty kuitenkin jätettiin pois, koska varaukset eivät kuulu 
organisaatioiden ydintarkoitukseen tai -tarjontaan. On hyvä kuitenkin pitää mielessä 
kyseinen mahdollisuus tilaratkaisuvaihtoehtoja vertailtaessa. Muut hyödyt ja 
kustannukset sekä kuinka ne ovat valittu löytyvät liitteestä 4. 

3.2.3.4  Ennustetaan vaikutukset kvantitatiivisesti hankkeen koko 
elinkaaren ajalta 

Tämän vaiheen tarkoituksena on määritellä edellisessä vaiheessa valittujen kustannusten 
ja hyötyjen vaikutukset määrällisesti. Määrällisten vaikutuksien lisäksi tässä vaiheessa 
on myös osattava määritellä milloin kyseiset vaikutukset tapahtuvat. Vaikutukset eivät 
tapahdu aina samassa ajassa, vaan kustannuksilla ja hyödyillä on tapana olla eriäviä eri 
ajanjaksoissa. Tämän vaiheen hankaluutena on osata ennustaa mikä on muuttuvien 
kustannuksien ja hyötyjen muutos kussakin ajanjaksossa. 

Jotta MUSTI-hankkeelle oli mahdollista ennustaa ja määrittää vaikutuksia, oli ensin 
mietittävä missä ajanjaksossa kustannuksia ja hyötyjä tulisi tarkastella. Työn tilaajan 
toivomuksena oli, että vaikutukset tulisi tarkastella 20 vuoden elinkaarena. Kun 
tarkasteltava ajanjakso oli määritetty voitiin asettaa kvantitatiivisia määreitä tekijöille. 
MUSTI-hankkeelle tekijät jaettiin kahteen osioon vaikutuksien määrittämisen 
helpottamiseksi: rahallisissa määreissä olevat vaikutukset ja muut vaikutukset.  
Rahallisissa määreissä olevat kustannukset ja hyödyt olivat helppo määrittää, koska ne 
olivat jo suurin piirtein ennalta määritettyjä lukuja ja niihin liittyvä data oli vain 
keräämistä vaille valmis. Näitä ennustuksia varten käytettiin suurimmaksi osaksi 
Haahtela-kehitys Oy:n kiinteistötietoja jokaisesta kiinteistöstä (Oulun taidemuseo, 
Pohjois-Pohjanmaan museo, Tiedekeskus Tietomaa). Näistä selvisi edellisvuosien 
yleiset kustannukset, joiden pohjalta pystyttiin päättelemään ja ennustamaan mitä 
vaikutuksia KHA:ssa tarkasteltavat kustannukset ja hyödyt aiheuttavat tulevina vuosina. 
Jotta tieto olisi mahdollisimman tarkkaa, käytiin tiedon keräystä varten vielä erikseen 
keskusteluja eri sidosryhmien jäsenten kanssa, jotta arvoista tulisi mahdollisimman 
tarkkoja lopputuloksia varten.  

Muita ei-rahallisia vaikutuksia varten tiedot eivät olleet suoraan saatavilla, vaan 
vaikutuksien ennustamiseksi ja määrittämiseksi jouduttiin käymään sidosryhmien 
edustajien kanssa yhteisiä kokouksia joissa haettiin lisäkysymysten avulla tarkentavaa 
tietoa esim. henkilöstötarpeesta. Näistä tiedoista pystyttiin arvioimaan ja ennustamaan 
näiden tekijöiden kvalitatiiviset vaikutukset. Eritoten sosiaaliset vaikutukset vaativat 
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omilta osiltaan tarkempaa analysointia vaikutuksien määrittämiseksi. Kaikki tämän 
vaiheen tulokset on täydennetty liitteeseen 4, josta löytyvät sekä tekijän määrällinen 
vaikutus että myös tieto siitä milloin kyseinen vaikutus tapahtuu. Liitteessä olevat 
vaikutuksien arvot eivät sisällä kaikkia arvoja, eivätkä koske kaikkia 
tilaratkaisuvaihtoehtoja, vaan liite sisältää esimerkkiarvot. Tarkemmat arvot löytyvät 
tutkimuksen kustannus-hyötyanalyysi -taulukosta.  

3.2.3.5  Muutetaan vaikutukset rahallisiksi määreiksi 

Kaikki vaikutukset eivät ole suoraan ilmoitettu rahallisissa määreissä. Jotta vaikutukset 
olisivat keskenään vertailukelpoisia, tulee jokainen vaikutus muuttaa rahalliseksi 
määreiksi. Tässä kustannus-hyötyanalyysin vaiheessa esitetään helpottamaan 
rahallistamisen ymmärtämistä päättäjille kaikki olettamukset mitä rahallistamiseen 
liittyy, sekä perustellaan kuinka jokainen muuntaminen on tehty. 

Rahallistamisvaihe linkittyy läheisesti edelliseen vaiheeseen sillä jo edellisessä 
vaiheessa voitiin määrittää useat vaikutukset rahallisissa määreissä. Koska vertailtavia 
vaihtoehtoja oli kolme, koettiin kannattavaksi olla merkitsemättä arvot liitteen 4 
taulukkoon. Tässä vaiheessa on parempi siirtää valitut kustannukset ja hyödyt sekä niille 
määrätyt rahalliset määreet omalle Excel-taulukolle tai muulle vastaavalle työkalulle. 
Tässä tutkimuksessa kehitettiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen Excel-pohja 
kustannus-hyötyanalyysille, jonka tarkoituksena on toimia tutkimuksen tilaajan KHA-

työkaluna tulevaisuuden projekteissa hankevaihtoehtoja vertailtaessa. Kyseiselle 
pohjalle sijoitettiin kustannukset ja hyödyt riveihin ja näiden tapahtumien ajankohdat 
sarakkeisiin. Tällöin kustannusten/hyötyjen ja ajankohdan risteyskohtiin voitiin 
taulukoon merkitä jokaisen tekijän rahalliset määreet. Esimerkkikustannus-

hyötyanalyysissä oli kolme vertailtavaa tilaratkaisuvaihtoehtoa. Kyseiset vaihtoehdot 
jaoteltiin Excel-taulukkoon omiin välilehtiin. MUSTI-hankkeen KHA löytyy  
tutkimuksen liitteestä. Taulukon arvoja on muutettu alkuperäisistä. 

Peruskorjausten ja vuokrien summat, sekä nykytilanteissa että mahdollisissa uusissa 
tilaratkaisuvaihtoehdoissa on laskettu tai kerätty työn tilaajalta saatujen tietojen avulla. 
Peruskorjauksia varten käytettiin eri kuntoarvioita.  Kiinteistöjen yleisiä kustannuksia 
varten käytettiin Haahtela Oy:n raportista saatavia kustannuksia. Koska kyseiset 
kustannukset voidaan yhdistää eritoten vaihtoehdoissa 1 ja 2, mietittiin yhdessä 
yhdistämisen rahallinen vaikutus sidosryhmien kanssa. Yhdistämisen rahallinen 
vaikutus oli suurin rahallistamista vaativa toimenpide. Tämän ja muiden arvot on 
esitelty liitteessä 4 olevassa ”tarkennus”-sarakkeessa. 

3.2.3.6  Diskontataan hyödyt ja kustannukset nykyarvoja varten 

Hankkeissa, kuten myös MUSTI-hankkeen tapauksessa, kustannukset ja hyödyt 
kertyvät usean vuoden aikana. Jotta eri ajanjaksoina tapahtuvia tekijöitä voitaisiin 
vertailla oikein, täytyy niiden olla yhteismitallisia. Diskonttaamalla voidaan kaikki 
arvot, mukaan lukien tulevaisuuden arvot, muuntaa nykyarvoon. Diskonttauksella 
tarkoitetaankin tulevan rahavirran laskemista nykyarvoon. Diskonttausta varten 
diskonttaajan tulee tietää kustannuksen tai hyödyn rahallinen arvo, toteutuvan hankkeen 
elinaika, sekä diskonttokorko. Diskonttokoron valinnalla on tässä tärkeä vaikutus. 
Hankevaihtoehto voi muuttua kannattavasta kannattamattomaksi pelkästään 
diskonttokorkoa muuttamalla. 

MUSTI-hankkeen esimerkkitapauksessa, kustannusten ja hyötyjen nykyarvoja 
varten laskettiin Excelissä jokaiselle vuodelle kokonaishyödyt ja –kustannukset. Näiden 
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arvojen avulla voidaan diskontata kyseiset tekijät nykyarvoihin. Eroten teoriassa 
esitettyyn diskonttauslaskentatapaan, jossa jokainen hyöty ja kustannus diskontataan 
vuosien aikana saatuihin nykyarvoihin, käyttää tämä tutkimus diskonttausmenetelmää, 
jossa kaikki kustannukset ja hyödyt diskontataan yhdelle vuodelle (0…n). 
Lopputuloksen kannalta ei ole mitään merkitystä kumpaa diskonttaustapaa käyttää, 
mutta tässä tutkimuksessa käytetty menetelmä on visuaalisesti helpommin 
hahmotettavissa Excelin taulukossa. Visuaalisen hyödyn lisäksi on myöhemmässä 
vaiheessa tehtävälle herkkyysanalyysille helpompaa muokata Excel-taulukon arvoja. 

Excel-taulukossa kustannusten/hyötyjen nykyarvot lasketaan kaavalla:  � + �, missä 
K(tot) on kokonaiskustannus, s on diskonttokorko ja t (välillä 0 - n) on ajankohta. 
MUSTI-hankkeen esimerkkitapauksessa, liitteessä 5, esimerkiksi kustannusten 
nykyarvo toiselle vuodelle (merkitty vuotena 1) on laskettu Excelissä merkinnällä: 
=D15/((1+$C$3)D6). Esimerkkitapauksessa valittiin diskonttokoroksi 5%, joka on 
Oulun kaupungin käyttämä standardiarvo. Diskonttokorko on saatu Oulun kaupungin 
konsernipalveluilta.  

3.2.3.7  Lasketaan jokaisen vaihtoehdon nettonykyarvo 

Kun jokaiselle vaihtoehdolle on laskettu kustannusten ja hyötyjen nykyarvot edellisen 
vaiheen perusteella, voidaan niiden erotuksesta laskea nettonykyarvo. Jotta eri 
hankevaihtoehtojen kannattavuutta voitaisiin arvioida ja vertailla, lasketaan jokaisen 
vaihtoehdon nettonykyarvo. Kun ja jos nettonykyarvo on positiivinen, on 
hankevaihtoehto kannattava. Status quo, eli vallitseva nykytila, jätetään korvaamatta, 
jos positiivista vaihtoehtoa ei löydy. Tämä sääntö pätee lähes aina, mutta kuten 
esimerkkianalyysista voimme seuraavaksi huomata joskus täytyy osata analysoida myös 
negatiivisen nettonykyarvon saavia vaihtoehtoja. 

Tämän tutkimuksen esimerkkikustannus-hyötyanalyysissa oli jo etukäteen 
oletettavaa että vaihtoehtojen nettonykyarvot tulisivat olemaan negatiivisia. Tämä 
johtuu siitä, että kulttuuri-instituutioiden tarkoituksena ei ole tuottaa rahallista voittoa 
vaan niiden tuottama lisäarvo tulee muusta yhteiskunnallisesta hyödystä. Myös tässä 
esimerkkikustannus-hyötyanalyysissä hyötyjä olivat myös muut kuin rahalliset hyödyt. 
Työn tilaajan toivomuksena oli, että käytettäisiin ainoastaan tarkasti mitattavissa olevia 
arvoja ja informaatiota. Tästä syystä monia yhteiskunnallisia hyötyjä ei voitu sisällyttää 
kustannus-hyötyanalyysiin, sillä näiden tekijöiden arvot olisivat olleet arvioita ja 
veikkauksia. 

Yhteiskunnallinen hyöty näkyy tässä kustannus-hyötyanalyysiesimerkissä mm. 
vetovoimaisuutena, työntekijätyytyväisyytenä ja henkilöstötarpeen tai aukioloaikojen 
muutoksena. Nämä olivat ainoita hyötyjä, joita pystyttiin tarkasti mittaamaan ja 
määrittelemään. Tämä fakta otetaan tarkemmin huomioon kun suoritetaan 
herkkyysanalyysi ja analysoidaan tuloksia paremmin. Tässä KHA:n vaiheessa, 
nettonykyarvojen laskemisen jälkeen, VE1 osoittautui olevan paras 
tilaratkaisuvaihtoehto kolmesta vaihtoehdosta: -13,8M€ vs. -15M€ (VE2) vs. 22,4M€ 
(VE3). Seuraavassa vaiheessa tarkastelemme näitä lopputuloksia ja tuloksia aiheuttavia 
muuttujia.  

3.2.3.8  Suoritetaan herkkyysanalyysi 

Kuten yleensä KHA:ssa on tapana, myös monet tässä tutkimuksessa ja työssä 
suoritetuista arvoista ja laskelmista ovat vain arvioita. Kustannusten ja hyötyjen 
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vaikutukset, sekä niistä muodostetut rahalliset arvot, ovat eri kautta hankittuja arvioita 
ja eri ihmisten tai ihmisryhmien tekemiä arvioita. Arvioijina ovat tässä tutkimuksessa, 
niin kustannus-hyötyanalyysiä tekevä analyytikko, sidosryhmien jäsenet kun myös eri 
tutkimukset, joista on haettu tarkentavaa tietoa arvioinnille. Herkkyysanalyysi tulisi aina 
suorittaa, kun laskelmissa on mukana epävarmuutta ja epävarmoja tekijöitä joiden arvon 
varmuudesta ei ole täydellistä varmuutta. Näitä epävarmojen tekijöiden arvoja 
muuttamalla saadaan erilaisia lopputuloksia, jotka voivat aiheuttaa huomattavia eroja 
lopullista valintaa huomioon ottaessa. Muutokset voivatkin olla erittäin pieniä tai 
erittäin suuria riippuen täysin laskelmissa olevien tekijöiden epätarkkuuksista ja 
painoarvoista (rahallinen). Eritoten, jos on odotettavissa suuria muutoksia on 
herkkyysanalyysin käyttäminen välttämätöntä. 

Herkkyysanalyysin suorittaminen voi olla erittäin työlästä, varsinkin, jos 
tarkasteltavia tekijöitä on huomattava joukko ja niitä tarkastellaan esim. osittaisen 
herkkyysanalyysin avulla jossa jokainen tekijä tarkastellaan erikseen. Ei ainoastaan 
osittaista herkkyysanalyysia varten, analyytikon olisi kyettävä miettimään KHA-

prosessin aikana mitkä ovat mahdollisesti ne tekijät joiden arvojen muutoksista aiheutuu 
radikaaleimmat vaikutukset. Jo ennen MUSTI-hankkeen herkkyysanalyysivaiheen 
aloittamista huomattiin kolme asiaa jotka vaikuttivat siihen miksi tiettyjen tekijöiden 
arvonmuutoksia tulisi tarkastella tarkemmin herkkyysanalyysissä: Jos 1. tekijöiden 
vaikutuksien valintavaiheessa, vaikutuksen arviointi ei ollut tarkkaa, vaan vaikutuksen 
minimiarvio ja maksimiarvio poikkesivat huomattavasti toisistaan, 2. tekijän 
vaikutukselle asetettua vaikutusta ei pystytty todistamaan tarpeeksi isolla 
todennäköisyydellä, 3.  tekijän rahallinen vaikutus oli jo silmämääräisesti tarkasteltuna 
sen verran suuri, että sen pienikin muutos aiheuttaisi ison muutoksen lopputuloksessa. 
MUSTI-hankeen tapauksessa kyseiset tekijät pystyttiin hahmottamaan jo ennen 
varsinaista herkkyysanalyysivaihetta. Alla oleva kaavio havainnollistaa edellä mainitut 
tilanteet, joissa herkkyysanalyysin käyttö on erityisen suotavaa.  

 

 

 

Kuva 8. Tilanteet herkkyysanalyysin käytölle 

Koska ns. tärkeimmät tekijät olivat jo ennalta selvät, MUSTI-hankkeessa ei koettu 
tärkeänä käyttää osittaista herkkyysanalyysiä, sillä yksittäisten tekijöiden arvot 
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muuttuisivat myös muissa herkkyysanalyysimalleissa. Sopivimmaksi 
herkkyysanalyysivaihtoehdoksi päädyttiin MUSTI-hankkeen tapauksessa käyttämään 
parhaimman ja huonoimman tapauksen herkkyysanalyysiä. Tässä tarkastellaan jokaista 
tilaratkaisuvaihtoehtoa erikseen, ja jokaiselle yksittäiselle tilaratkaisuvaihtoehdon 
tekijälle määritetään ylä- ja ala-arvot jos vain mahdollista. Esimerkkikustannus-

hyötyanalyysissä (liite 5) jokaisen vaihtoehdon perustapauksen lisäksi lisättiin 
taulukkoon välilehdet ”Paras tapaus X” ja ”Huonoin tapaus X”, jossa X on kunkin 
tarkasteltavan tilaratkaisuvaihtoehdon numero. Yhteensä herkkyysanalyysitaulukoita 
tuli siis kuusi kappaletta kolmen perustapauksen lisäksi. Jokaisessa välilehdessä 
jokainen arvo muutettiin uudestaan ja sille kerättiin tai ennustettiin huonoin tai paras 
mahdollinen arvo. Esimerkiksi VE1:ssä, lipputulojen odotetaan tuottavan 536 000€ 
vuodessa. Kuitenkin, eri syistä johtuen lipputulojen arvo voi olla välillä 489 000€ - 583 
000€ vuodessa. Tässä esimerkkitekijässä vaikutus oli sama jokaisena vuonna, mutta 
parhaimman ja huonoimman herkkyysanalyysin muutos voi myös vaikuttaa ainoastaan 
yhteen tekijään yhtenä vuonna. On siis hyvä ottaa huomioon jokaisena vuotena 
aiheutuva yksittäisen tekijän muutos. Jos tekijöitä on monta ja näistä suurimmalla osalla 
on muuttuvia arvoja vuosittain, voi parhaimman ja huonoimman tapauksen 
herkkyysanalyysi olla vaivalloinen.  Tällöin, tapauksesta riippuen, voi osittaisen 
herkkyysanalyysin käyttäminen olla suotavampaa. 

3.2.3.9  Lasketaan todennäköisin nettonykyarvo 

Kun tulokset jokaisesta tilaratkaisuvaihtoehdon parhaimman ja huonoimman tapauksen 
herkkyysanalyysista oli saatu, koettiin hyödylliseksi kehittää toinen laskentamenetelmä 
analysoimaan tarkemmin herkkyysanalyysin tuloksia. Työkalu on merkitty 
esimerkkikustannus-analyysin (liite 5) välilehteen ”Todennäköisin”. Tässä 
laskentamenetelmässä tarkastellaan jokaista vaihtoehtoa yksittäin. Jokaisen 
vaihtoehdon, myös huonoimman ja parhaimman tapauksen, nettonykyarvoja vertaillaan 
toisiinsa. Menetelmä alkaa asettamalla KHA:n aikaisemmissa vaiheissa saaduille 
nettonykyarvolle prosentuaaliset painoarvot (yht. 100%). Prosentuaalisen painoarvon 
tarkoituksena on esittää millä todennäköisyydellä kukin  yksittäisen vaihtoehdon 
tapahtuma tapahtuu. Esimerkiksi VE1:ssä todennäköisyyksien odotettiin olevan: 
parhaimman tapauksen 5%, huonoimman tapauksen 5% ja perustapauksen 90%. 
Perustapauksen arvon tapahtuma oli siis suurin. Kun painoarvot on määritetty, 
nettonykyarvot kerrotaan niille asetetuilla todennäköisyyksillä saaden jokaisen 
vaihtoehdon rahallinen painoarvo. Rahalliset painoarvot lasketaan yhteen ja 
yhteistuloksena saadaan se nettonykyarvo joka on kyseiselle vaihtoehdolle 
todennäköisin. MUSTI-hankkeen tapauksessa esim. VE1:ssä todennäköisimmäksi 
nettonykyarvoksi saatiin -13,9M€. Tämän laskentamenetelmän käyttäminen helpottaa 
lopputuloksien esittämistä työn tilaajalle, sillä se selkeyttä paremmin haluttuja tuloksia. 
Kuva 9 selkeyttää tämän laskentamenetelmän vaiheet. 

 



 

 

56 

  

Kuva 9. Todennäköisimmän nettonykyarvon laskentamenetelmä 

3.2.3.10  Tehdään suositus 

Kustannus-hyötyanalyysi on ohjeellinen päätöksentekoa tukeva työkalu. KHA:n tilaajan 
päätöksentekoa varten myös KHA-analyytikon antama suositus on hyvä sisällyttää 
KHA:han. Analyytikolla on kuitenkin tässä vaiheessa selkein mielikuva niistä vaiheista 
ja tuloksista mitä on KHA:ssa saavutettu. Suosituksen tekeminen on KHA:n viimeinen 
vaihe.  

Suosituksen antaminen ei ole niin yksiselitteinen kuin parhaimman nettonykyarvon 
mainitseminen. Suosituksen antamiseen liittyy paljon muitakin asioita, jotka on 
mainittava KHA:n tilaajalle. Suositusta tukemaan on hyvä käyttää herkkyysanalyysin 
tuloksia sekä muita KHA:n tekijän tekemiä johtopäätöksiä, joita ei välttämättä itse 
kustannus-hyötyanalyysista itsessään ilmene. Näitä voivat olla esim. ne havainnot joita 
ei ole pystytty tai ei ole kannattanut esittää rahallisissa määreissä, kaikki johtopäätökset 
mitä analyysin aikana on tehty ja esim. tässä esimerkkitapauksessa miten eri urakan 
kestot vaikuttavat muuten kuin rahallisesti. Myös asiat/tekijät, jotka tulisi tarkastella 
vielä tarkemmin lopputuloksia analysoidessa on hyvä mainita suosituksessa. Kuten 
seuraavasta MUSTI-hankkeen suosituksesta voidaan huomata, analyytikko lisää omia 
mietteitä ja ajatuksia lopullisten KHA:sta saatujen arvojen ulkopuolelle. Vaikka tässä 
MUSTI-hankkeen esimerkissä tekijöiden lopullisia arvoja muutettiinkin hieman oikeaan 
työhön verrattuna, lopputulos oli sama kuin aidossa tapauksessa. Toisin sanoen suositus 
ei muuttunut alkuperäiseen työhön verrattuna. 

MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysin tarkoituksena ei ollut löytää 
kustannustehokkain tilaratkaisuvaihtoehto, vaan päällimmäisenä tarkoituksena oli löytää 
sopivin tilaratkaisuvaihtoehto uuden museo- ja tiedekeskuksen käyttötarkoitukseen. 
Oulu on pohjoisen tärkeä kaupunki ja samalla tärkeä kohde koko Skandinavian alueen 
turismille. Tästä syystä on tärkeää tarjota erityisesti Pohjois-Suomen ja Lapin seudun 
asukkaille, sekä jatkuvasti kasvavalle turismille hyvät kulttuuri- ja 
tiedekeskuselämykset. Tämän tutkimuksen perusteella, kykenevät ne 
tilaratkaisuvaihtoehdot, joissa eniten yhdistetään tiloja, parantamaan nykyisiä 
kävijämääriä. Jos kulttuuri-instituutio kokee tilaratkaisumuutoksen, joka vaikuttaa 
rakennuksen kokoon esim. MUSTI-hankkeen tapauksessa tiloja yhdistämällä, seuraa 
tutkimuksen datan perusteella kaksi vaikutusta: 

  
1.  Lisääntynyt asiakasvirta ns. uutuudenviehätyksen myötä  
2.  Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen tiettyyn vakioon 
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Näistä kahdesta vaikutuksesta jälkimmäinen on tärkeämpi sillä uutuudenviehätyksen 
ei odoteta kestävän paria vuotta pidempään, jonka jälkeen siitä johtuvat asiakasvirrat 
tasaantuvat ja lopulta laskevat. Oulun alueen vetovoimaisuuden kasvamisesta seuraa 
suurimmat kasvavat asiakasvirrat, jotka ovat kasvavan vetovoimaisuuden tärkein tekijä. 
Toisaalta, jos mietitään hypoteettista tilannetta, jossa uusi laajempi museo- ja 
tiedekeskus tarjoaisi kävijöilleen tekemistä moneksi päiväksi, joutuisivat ihmiset 
varaamaan useamman päivän museo- ja tiedekeskuksen vierailulle. Tästä syystä 
viipymäajat pitenisivät ja myös muut Oulun kaupungin organisaatiot hyötyisivät 
pidemmistä viipymäajoista. Museo- ja tiedekeskus ei olisi siis ainoa organisaatio, joka 
hyötyisi muutoksesta. 

MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysin (liite 5) lopullisia nettonykyarvoja 
(välilehti ”Todennäköisyys”) tarkasteltaessa on havaittavissa tärkeä fakta: VE1 ja VE2 
ovat huonoimmassakin tapauksessa kannattavampia vaihtoehtoja kuin VE3 
parhaimmassa tapauksessa. Kun tarkastellaan kaikkien kolmen tilaratkaisuvaihtoehtojen 
todennäköisimpiä nettonykyarvoja, ovat erot huomattavasti suuremmat. VE1 on 
jokaisessa tapauksessa paras kolmesta vaihtoehdosta, ja VE3 on vaihtoehdoista 
huonoin. Myös henkilöstön toivomuksena oli, että tulevaisuudessa pystyttäisiin 
työskentelemään saman rakennuksen alla. Tästä seuraisi mm. parempi 
henkilöstötyytyväisyys ja vähentyneet poissaolot. KHA:n lopputuloksia miettien, 
tulokset tukevat tätä ajatusta sillä pitkällä tähtäimellä VE1 tai VE2 ovat kannattavampia 
vaihtoehtoja kuin VE3, jossa nykyistä museo- ja tiedekeskuksen tilaa lähdetään 
korjaamaan. Ennen varsinaista valintaa VE1 ja VE2 välillä KHA:ta olisi kuitenkin 
suotavaa tarkastella uudestaan, kun eri urakkavaihtoehtojen kestot ja hinnat ovat vielä 
tarkemmin tiedossa. Urakoiden kestoja on hyvä tarkastella vielä tarkemmin sillä on 
tärkeää tietää esim. joutuuko museo- ja tiedekeskus sulkemaan ovensa osittain 
urakoiden ajaksi. Suosituksena on siis tarkastella tulevaisuudessa vielä tarkemmin 
vaihtoehtoja 1 ja 2, ja miettiä tarkemmin kumpi vaihtoehto täyttää museo- ja 
tiedekeskuksen tarpeet paremmin ennen varsinaisten rahallisten arvojen tarkastelua. 
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4 Keskustelu 

Tässä luvussa esitetään vastaukset tämän tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa 
esitettyihin tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla kehitettyä kustannus-

hyötyanalyysimallia. Myös aihealueet jotka tarvitsevat tulevaisuuden tutkimusta ovat 
esitetty tässä kappaleessa. Kehitetyn kustannus-hyötyanalyysimallin lisäksi tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli sekä ymmärtää kustannus-hyötyanalyysin periaatteita, että 
myös sitä, kuinka kustannus-hyötyanalyysejä tehdään tilaratkaisuja vaativissa 
tilanteissa. Empiirinen tutkimus keskittyi selvittämään mitkä ovat ne relevantit tekijät, 
jotka aiheuttavat sosiaalisia hyötyjä ja kustannuksia kun mietitään kulttuuri-
instituutioiden fuusioitumista ja fuusioitumisen kautta aiheutuneita tilojen muutoksia.  

4.1  Kustannus-hyötyanalyysimallin tarkastelu 

 

Taulukko 3. Tarkastelun johtopäätökset 
Tutkimuksen teoria osoitti selkeät johtopäätökset: 1. Tulosten epävarmuus on kriittinen 
tekijä, 2. Kustannusten ja hyötyjen määrittely on haastavin vaihe; ei ole olemassa yhtä 
tiettyä tapaa niiden määrittämiselle, 3. Tarvitaan paljon tietoa yhteiskunnallisista ja 

Kustannus-hyötyanalyysin 
keskeisimmät vaiheet

Kustannus-hyötyanalyysin 
keskeisimmät vaiheet

•Hankevaihtoehtojen 
määrittäminen•Kustannusten ja hyötyjen 
määrittäminen ja rahallistaminen•Diskonttaus ja nettonykyarvon 
laskeminen•Herkkyysanalyysin käyttäminen

Kulttuuri-instituutioiden KHA-
malli 

Kulttuuri-instituutioiden KHA-
malli 

•Tukee muita malleja•Selkeät vaiheet ja rakenne•Kerää dataa ja informaatiota 
jokaista vaihetta varten•Sosiaalisten tekijöiden tärkeyden 
painottaminen•Viimeistään tarkasteluvaiheeseen 
myös muiden mielipiteitä ja 
informaatiota•Osattava valita ne tekijät joiden 
vaikutuksilla on selkeä painoarvo 
lopputuloksien kannalta

Kulttuuri-instituutioiden 
fuusioitumisesta johtuvien 

tilaratkaisumuutoksien 
vaikutukset 

Kulttuuri-instituutioiden 
fuusioitumisesta johtuvien 

tilaratkaisumuutoksien 
vaikutukset •Tekijöiden määrittely alkaa 

rakenteellisten muutosten 
hahmottamisesta•Hyödyt ja kustannukset liittyvät 
tilojen muutoksiin, 
synergiaetuihin, turvallisuuteen, 
brändiin ja imagoon, 
kaupunkirakenteeseen, 
logistiikkaan sekä 
lämmityskustannusten ja 
siirtymäaikojen hukkaan•Suurimmat kustannukset 
aiheutuvat toiminnan ylläpidosta• Isompi rakennus ja laajempi 
kulttuuritarjonta lisää 
asiakasvirtaa• Iteratiivinen tiedonkeräys- ja 
tarkasteluprosessi•Benchmarkingin käyttö on 
erittäin suotavaa•Tulevaisuuden potentiaaliset 
näkymät
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sosiaalisista hyödyistä ja kustannuksista, 4. Trendi osoittaa, että yhä useammat 
kulttuuri-instituutiot tulevat kokemaan organisatorisia muutoksia,  joissa päätöksenteko 
tarvitsee apua KHA:lta, 5. Kirjallisuus ei esitä suoraan mitkä kustannukset ja hyödyt 
tulisi missäkin tapauksessa ottaa huomioon. Tämän konstruktiivisen tutkimuksen 
empirialla oli läheinen kytkentä käytäntöön ja teoriaan, ja se keskittyi 
esimerkkitapauksen avulla konkreettisemmin siihen, kuinka kustannus-hyötyanalyysi 
suoritetaan. Tapausesimerkin avulla tutkimus pystyi täydentämään teoriasta saatuja 
tuloksia empiriatulosten kanssa. Kuten konstruktiiviselle tutkimukselle on ominaista, 
ovat tämänkin tutkimuksen tulokset normatiivisia. 

KHA:n historia alkoi 1970-80-luvulla, kun se levisi kaikkiin teollistuneisiin maihin 
ja jolloin siitä tuli erittäin tärkeä ja käytetty projektien arvioimismenetelmä. Siitä 
kehittyi valtion tasolla suosittu päätöksentekoa tukeva väline, joka vuosien aikana 
saavutti paljon erikoistumista ja syventymistä tiettyihin sosiaalisiin aloihin, erityisesti 
terveydenhuoltoon. Kirjallisuuden perusteella ei ole olemassa yhtä ainoaa menetelmää 
kuinka kustannus-hyötyanalyyseja tulisi käyttää. Yleisesti kirjallisuus esittää 
käytettäväksi Boardman ym. (2006) esittämää menetelmää, joka helpottaa KHA:n 
tarkastelua jakamalla se yhdeksään vaiheeseen. Kyseisiä yhdeksää vaihetta käytettiin 
pohjana myös tämän tutkimuksen tapausesimerkissä. Vaikka kyseinen menetelmä on 
kirjallisuudessa suosituin, sitä ei kuitenkaan käytetä aina konkreettisissa analyyseissa, 
vaan käytetyt menetelmät tai vaiheet ovat olleet tapauskohtaisia. Tästä huolimatta on 
huomattu, että kaikki menetelmät sisältävät tiettyjä vaiheita, jotka ovat välttämättömiä 
ja aina samoja KHA:lle. 

Yksinkertaisesti selvennettynä, KHA:n tarkoituksena on selvittää ylittävätkö hyödyt 
kustannukset. Jotta pystyisimme vertailemaan kyseisiä hyötyjä suhteessa kustannuksiin, 
tarvitsee KHA eri vaiheita. KHA:n suorittaminen alkaa hankevaihtoehtojen 
määrittämisellä. Yleensä hankevaihtoehdot ovat jo ennalta määritetty KHA:ta vaativan 
teettäjän toimesta, jolloin analyytikon tehtäväksi jää ainoastaan listata kyseiset 
vaihtoehdot ja miettiä niiden mahdolliset seuraukset. Tutkimuksen tapausesimerkissä 
hankevaihtoehdot olivat jo ennalta määriteltyjä ja analyytikko osallistui vaihtoehtojen 
rajaamiseen niin, että ehkäistiin täysin toteuttamattomissa olevat hankevaihtoehdot. 
Kuten Boardman ym. (1993) totesivat hankevaihtoehtojen määrittäminen ei ole 
kuitenkaan kaikissa tapauksissa välttämätöntä, vaan esimerkiksi ICT-hankkeissa on 
tavallista, että status quo:ta ei ole lainkaan ja on olemassa vain yksi hankevaihtoehto 
jota ei vertailla mihinkään. 

Hankevaihtoehtojen määrittämisen jälkeen alkaa KHA:n tekeminen. Tässä vaiheessa 
määritetään alkuun kaikki kustannukset ja hyödyt jotka vaikuttavat uuden vaihtoehdon 
implementoinnissa. Tähän sisältyvät niin tavanomaiset rahalliset kustannukset ja 
hyödyt, kuin myös ei suoraan rahallisissa määreissä mitattavat tekijät. Tämä vaihe on 
yleisesti kirjallisuudessa (Boardman ym. 2006, Brent 1996, Campbell & Brown 2007, 
Cellini & Kee 2010) jaettu vielä erikseen kolmeen vaiheeseen: 1. Määritetään 
vaikutukset, 2.  Ennustetaan vaikutukset kvantitatiivisesti, 3. Rahallistetaan vaikutukset. 
Kyseisiä vaiheita ei ole pakko suorittaa eriaikaisesti, vaan ne voidaan suorittaa yhtä 
aikaa. Esimerkiksi tilanteissa, jossa ns. sosiaalisia vaikutuksia on vähän, voidaan 
rahallistaminen tehdä samalla, kun määritetään vaikutukset. Toisaalta monissa 
hankalissa ja paljon miettimistä vaativissa tilanteissa on suotavaa, että kyseiset vaiheet 
tarkasteltaisiin erikseen. Tämän tutkimuksen tapausesimerkissä kustannusten ja 
hyötyjen määrittäminen suoritettiin erikseen. Tästä huolimatta vaikutuksien valinta ja 
rahallistaminen tehtiin joissakin tapauksissa samanaikaisesti. Samanaikainen 
määrittäminen oli suotavaa ainoastaan silloin kun kyettiin hahmottamaan tekijän 
kvantitatiiviset vaikutukset ja rahalliset arvot yhtä aikaa, ja niin että se ei vaikeuttaisi 
KHA:n myöhemmässä vaiheessa tehtävää herkkyysanalyysiä. 
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Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen diskontataan hyödyt ja kustannukset ja 
lasketaan nettonykyarvo. Diskonttauksen tarkoituksena on laskea tulevan rahavirran 
nykyarvoa. Kun kustannusten ja hyötyjen nykyarvot on laskettu, voidaan laskea niiden 
erotuksesta nettonykyarvo. Arvon ollessa positiivinen on hankevaihtoehto kannattava 
kyseiseen laskelmaan valituilla parametreilla. Parametreilla tarkoitetaan aikaisemmin 
määritettyjä hyötyjä ja kustannuksia, ja niiden rahallisia määreitä. Koska nämä ovat 
vain arvioita, ja pohjautuvat analyytikon tekemiin valintoihin, viimeisenä vaiheena 
ennen mahdollisen suosituksen tekemistä on herkkyysanalyysin tekeminen. 
Herkkyysanalyysi on välttämätön työkalu lopputulosten tarkasteluun. Sen avulla 
tarkastellaan kaikkia KHA:n aikaisemmissa vaiheissa mietittyjä parametreja jotka usein 
ovat vain arvioita ja joiden arvojen pienikin muuttaminen saattaa vaikuttaa suuresti 
lopputulokseen. Herkkyysanalyysin tarkoituksena ei ole muuttaa lopputuloksia, vaan 
luoda tukevaa tietoa päätöksenteolle josta selviää tarkemmin mitkä tekijät ja niiden 
parametrit ovat herkkiä pienelle arvojen muutokselle. Tapaustutkimuksessa eritoten 
parhaimman ja huonoimman vaihtoehdon herkkyysanalyysi oli hyödyllinen ja 
helppokäyttöinen työkalu sillä useat ennustukset olivat muodossa X€ - Y€, jolloin 
riippuen oliko kyseessä kustannus tai hyöty voitiin nämä ääriarvot merkitä sellaisinaan 
herkkyysanalyysitaulukoihin. Koska ääriarvojen todennäköisyys on selkeästi usein 
pieni, on tutkimuksen mielestä hyvä asettaa lopullisille herkkyysanalyysin 
nettonykyarvoille painoarvot kuten empiriaosan tapausesimerkissä mainittiin. Näistä 
saadaan lopputulos joka ilmoittaa sen nettonykyarvon joka on kyseiselle vaihtoehdolle 
todennäköisin. Kuten Cellini & Kee (2010) mainitsevat omissa päätelmissään, on 
kustannus-hyötyanalyysi tehokas työkalu, mutta se on vaikea ja aikaavievä. 

Kun mietitään edellä käsiteltyjä vaiheita ja niiden vaikutusarvoja KHA:lle, voidaan 
listata neljä vaihetta jotka jokaisen kustannus-hyötyanalyysejä suorittavan analyytikon 
on välttämätöntä tarkastella: 

 

1. Hankevaihtoehtojen määrittäminen 

2. Kustannusten ja hyötyjen määrittäminen ja rahallistaminen 

3. Kustannusten ja hyötyjen diskonttaus ja nettonykyarvon laskeminen 

4. Herkkyysanalyysi 
 

MUSTI-hankkeelle tehty kustannus-hyötyanalyysi sekä useat lähteet (Boardman ym. 
2006, Brent 1996, Campbell & Brown 2007, Cellini & Kee 2010) tukevat näitä teorian 
vaiheita. Hankkeessa eri kustannus-hyötyanalyysin vaiheita varten käytettiin eri 
tutkimusmenetelmiä keräämään tarpeellinen data ja informaatio kutakin vaihetta varten. 
Lopputulosten nojalla KHA:n tärkein informaatio liittyy kustannuksien ja hyötyjen 
määrittämiseen. Päättämään merkitykselliset hyödyt ja kustannukset suoritettiin 
haastattelu ja aivoriihikokouksia. Haastatteluissa haastateltiin hankkeen mukana olevien 
sidosryhmien jäseniä tarkoituksena kerätä tietoa kustannuksista ja hyödyistä jotka eivät 
ole jo valmiiksi rahallisissa mitoissa, vaan jotka ovat ns. aitoja arvoja. Lisäksi käytettiin 
myös aivoriihikokouksista kerättyä informaatiota määrittämään kyseiset kustannukset ja 
hyödyt. KHA:ta varten jouduttiin myös keräämään eri Oulun kaupungin osapuolilta 
informaatiota rahallisista kustannuksista ja hyödyistä, johon sisältyivät vuokramaksuja, 
rakennuskustannuksia yms. 

Tapaustutkimuksen perusteella tärkeimmät tekijät jotka vaikuttavat fuusioitumisen 
aiheuttamiin tilaratkaisuvaihtoehtojen tekijöiden valintaan, saadaan lähtökohtaisesti 
miettimällä ensin mitä kussakin vaihtoehdossa tulee muuttumaan ja mitä ei. Kuten 
tapaustutkimuksessa käsiteltiin, mietittiin ensin mitä rakenteellisia muutoksia kukin 
tilaratkaisuvaihtoehto konkreettisesti tulee aiheuttamaan. Kun muutokset ovat 
mietittyinä, on hyvä listata kyseisten muutoksien alle kaikki hyödyt ja kustannukset 
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mitä muutoksista seuraa tai voi seurata. Tätä kautta on helpompi lähteä miettimään 
millä tekijöillä on oikeasti merkitystä tarkastelun alla olevissa vaihtoehdoissa. Tässä 
vaiheessa kun valitaan tekijöitä, valinnat ja päätelmät suorittaa analyytikko yksin. 
Tällöin ongelmaksi voi koitua, analyytikko tekee kyseiset päätelmät omien intressien ja 
oman kokemusmaailman pohjalta, silloin voi osa tärkeistä valinnoista olla vääriä tai 
puutteellisia. Myös Boardman ym. (2006) tukee väitettä, että analyytikolla voi olla 
vahva näkökulma lopputuloksien kannalta. Koska tilaratkaisumuutoksien kustannus-

hyötyanalyysi on vielä uusi tutkimusaihe ja siihen liittyvää tietoa ei ole paljoa saatavilla, 
on hyvä muodostaa KHA:n kustannusten ja hyötyjen valinnasta iteratiivinen 
tiedonkeräys- ja tarkasteluprosessi, jossa on analyytikon lisäksi myös muita valintoja 
tukevia henkilöitä. On tärkeää käydä mahdollisimman paljon keskustelua muiden 
osapuolten kanssa, jotta tuloksista ei tulisi liian yksipuolisia ja ne eivät olisi vain 
analyytikon näkökulmasta. Lisäksi koska nämä muut henkilöt ovat usein hankkeessa 
mukana olevia jäseniä on heidän avulla helppoa kerätä ja määrittää eri kustannuksia ja 
hyötyjä sekä niiden vaikutuksia. 

Tässä tutkimuksessa kehitetty kulttuuri-instituutioiden KHA-malli on todennettu 
toimivaksi OLT:n toimesta. Mallilta toivottiin toimivuutta myös muissa erityyppisissä 
hankkeissa. Kehitetty malli on geneerinen ja sitä voidaan käyttää muissakin Oulun 
Liikelaitos Tilakeskuksen hankkeissa. Tämän mallin avulla voitiin kerätä tyypillisimmät 
hyödyt ja kustannukset mitä tapausesimerkin kustannus-hyötyanalyysiin kuuluu. 
Tapausesimerkissä pystyttiin selvittämään, että hyödyt ja kustannukset liittyvät 
kulttuuri-instituutioiden fuusioitumisen jälkeisissä tilaratkaisumuutoksissa lähinnä 
tilojen muutoksiin, synergiaetuihin, turvallisuuteen, brändiin ja imagoon, 
kaupunkirakenteeseen, logistiikkaan sekä lämmityskustannusten ja siirtymäaikojen 
hukkaan. Isona huomioitavana asiana oli, että hankkeissa suurimmat kustannukset 
aiheutuvat toiminnan ylläpidosta. Ne aiheuttivat vaihtoehdosta riippuen 70 – 80% 
kaikista kustannuksista. Tapausesimerkin perusteella selviää lisäksi, että kustannuksia ja 
hyötyjä voi hankkeissa koitua erittäin monia. Tällöin kaikkia kustannuksia ja hyötyjä on 
turha ottaa mukaan tarkasteluun varsinkin jos niillä on vain pieni merkitys analyysissä 
ja sen lopputuloksissa. Jos kaikilla tekijöiden vaikutuksilla ei ole isoa vaikutusta 
KHA:ssa, on osattava valita ne tekijät joiden vaikutuksilla on selkeät painoarvot 
lopputuloksien suhteen.  

 

4.2  Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tutkimuksen kriittinen tarkastelu keskittyy analysoimaan käytettyjen 
tutkimusmenetelmien luotettavuutta ja pätevyyttä. On tarpeen tarkastella voisiko 
empiirinen tutkimus olla toistettavissa samoilla tuloksilla, jos sitä käsiteltäisiin samoissa 
olosuhteissa. Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan tutkimusta objektiivisena tuotetun 
tiedon itsearviointina. Tässä tapauksessa tutkimus arvioidaan neljästä eri näkökulmasta: 
sisäinen validiteetti, rakenteellinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti. 
(Yin 1994) 
 

Sisäinen validiteetti 
Sisäinen validiteetti arvioi syy-seuraussuhteita, sekä niiden luotettavuutta 
tutkimuksessa. Se tarkastelee ja mittaa, onko kerätty informaatio ja data sekä analyysi 
suoritettu tasavertaisesti ja kelvollisesti koko tutkimuksen aikana. Sen tarkoituksena on 
analysoida puolueellisuutta. (Liebert & Liebert 1995, Olkkonen 1993, Yin 1994) 
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Tutkimuksessa, sähköpostitiedustelu sisälsi samat kysymykset ja tiedustelut 
jokaiselle tarkasteltavalle kulttuuri-instituutiolle. Myös haastattelut ja 
aivoriihikokoukset suoritettiin tasavertaisesti kaikkien osapuolten kesken analyytikon 
ollessa puolueeton henkilö koko tutkimuksen aikana. Sähköpostitiedustelusta ja 
haastatteluista saadut tulokset yritettiin mitata ja arvioida mahdollisimman kriittisesti. 
Kulttuuri-instituutioiden kustannus-hyötyanalyyseissä analyytikon on helppo puoltaa 
tiettyä jo valmiiksi mietittyä vaihtoehtoa ja tulosta, varsinkin, jos ulkoiset tekijät 
puoltavat sitä. Tämän tutkimuksen tapausesimerkin kohdalla näin ei toimittu, vaan 
lopputulos oli täysin puolueeton eikä ennalta mietitty. Sisäistä validiteettia olisi pystynyt 
parantamaan, jos oltaisiin saatu kaikki sähköpostitiedustelun tulokset. 
 

Rakenteellinen validiteetti 
Rakenteellinen validiteetti arvioi tutkimuksen aineiston monipuolisuutta ja rajausta. 
Aineisto tulisi kerätä mahdollisemman monesta lähteestä ja tutkimusprosessin tulisi olla 
iteratiivinen prosessi, jossa tutkimuksen esiluonnoksia arvioidaan kolmansien 
henkilöiden toimesta. (Yin 1994) 

Tämä tutkimus korosti rakenteellista validiteettia tutkimalla informaatiota 
aikaisemmista tutkimuksista. Informaatiota kerättiin niin tutkimuksen teoria- kuin 
empiriaosiossa. Teoriaosan validiteettia lisää taustamateriaalina käytetyt luotettavat 
tieteelliset julkaisut, lehdet ja kirjat, joista teoriaosa suurimmaksi osaksi muodostui. 
Kustannus-hyötyanalyysi ja siihen liittyvät aihealueet ovat nykypäivän kirjallisuudessa 
yhteneväistä. Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden lukumäärä oli kontekstiin nähden 
suuri. 

Empiriaosan tapausesimerkin tarkastelu jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisessä 
osassa tutkittiin 19 eri kulttuuri-instituutiota, joiden tarkoituksena oli antaa 
informaatiota tapaustutkimusta varten. Tässä informaatiota haettiin maailmanlaajuisesti 
mahdollisimman monipuolisesti. Kulttuuri-instituutioiden löytämistä varten käytettiin 
monipuolisia hakusanoja, joiden avulla rajattiin tutkittavia kulttuuri-instituutiota. 
Toisessa osassa haastateltiin sidosryhmien jäseniä, tarkoituksena saada lisätietoa 
tapaustutkimusta varten. Haastattelut olivat myös monipuolisia, mutta niiden sisältö oli 
lähes täysin tekijän tekemiä. Kolmannessa osassa pyrittiin kehittämään kaiken datan ja 
informaation perusteella kontekstin tarkoitusta palveleva KHA-malli. Yleisesti, 
rakenteellinen validiteetti oli tässä tutkimuksessa tarpeeksi kattava kokonaisuus. 

 

Ulkoinen validiteetti 
Ulkoisessa validiteetissa pohditaan tulosten yleistettävyyttä. Tässä tarkastellaan sitä 
missä tilanteissa ja asetelmissa tulos voidaan yleistää. (Anttila 2006) 

Tämä tutkimus keskittyi lähinnä kotimaisiin kulttuuri-instituutioihin; niiden 
fuusioitumisiin, tilaratkaisuihin ja kustannus-hyötyanalyyseihin. Se että tutkimus tehtiin 
suomalaisille kulttuuri-instituutioille, sekä se että tutkimus käsitteli maailmanlaajuiselta 
näkökulmalta katsottuna pientä otantaa, vähentää ulkoista validiteettia. Tutkimusta 
voidaan kuitenkin käyttää globaalisti, sillä tutkimustulokset ovat tärkeitä kaikille 
kulttuuri-instituuteille tai muille julkisia kustannus-hyötyanalyysejä suorittaville 
analyytikoille tai tutkijoille. Tutkimus olisi voinut parantaa ulkoista validiteettia 
tutkimalla laajempaa otantaa kulttuuri-instituuteista. 
 

Reliabiliteetti 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan, että tulokset ovat toistettavissa. Se vastaa usein 
kysymykseen: Millä todennäköisyydellä toistettu tutkimus saa saman tuloksen? Lisäksi 
tuloksien tulisi myös olla pysyviä ja johdonmukaisia. Tulokset ovat samat, vaikka 
tutkimuksen toistaisi toinen tutkija. (Anttila 2006, Olkkonen 1993, Yin 1994) 
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Tulokset ovat toistettavissa ja riippumattomia tutkijasta lähes kaikilta osin. 
Kotimaiset kyselyt ja haastattelut suoritettiin oikeille henkilöille ja kulttuuri-
instituuteille, jolloin myös mahdollinen toinen tutkija päätyisi samoihin haastateltaviin. 
Kyselyt ja haastattelut suoritettiin käyttäen omaa kysymyspohjaa, jolloin voitaisiin 
olettaa, että toinen tutkija voisi saada eri tuloksia eri kyselyllä. Tutkimuksen kyselyiden 
aiheet olivat relevantteja tarkoitusperää varten sekä tarkkaan mietittyjä eri henkilöiden 
kanssa. Tämän seurauksena tulokset eivät oletettavasti tulisi muuttumaan paljon. Ajan 
myötä kuitenkin toistettavuuden mahdollisuus heikkenee sillä kulttuuri-instituuttien 
toimintamallit muuttuvat ja julkinen informaatio muuttuu. Täydellisesti samaan 
lopputulokseen päästään, jos tutkimus toistetaan lähellä nykyhetkeä. Tästä huolimatta, 
jos tutkimus aiotaan toistaa tulevaisuudessa, tulokset eivät tule poikkeamaan suuresti. 
Tutkimuksessa kehitetty KHA-malli on työn tekijän ja tilaajan toimivaksi tarkastama, 
joten tulevaisuudessa sen tulokset voivat kolmansien osapuolten mielestä muuttua. 

4.3  Aiheita lisätutkimukselle 

Tämä tutkimus suoritettiin osana MUSTI-hanketta ja sen tarkoituksena oli kehittää 
toimiva kustannus-hyötyanalyysimalli käyttäen MUSTI-hankkeen 
kustannushyötyanalyysiä tapausesimerkkinä. Lisäksi pyrittiin selvittämään eri 
tilaratkaisuvaihtoehtoihin liittyviä kustannus-hyötyanalyysin aiheita. Kuten 
tutkimuksessa aikaisemmin todettiin, kustannus-hyötyanalyysien käyttö on trendinä 
kasvava. KHA:n kasvava käyttö, muovautuminen tilannekohtaisiin tapauksiin ja 
monipuoliset vaiheet tekevät kustannus-hyötyanalyysista erityisen mielenkiintoisen 
päätöksentekoa tukevan työkalun, joka tarvitsee jatkoselvityksiä. Vaikka KHA vaatii 
jatkoselvityksiä, tällä hetkellä tarkkoja tutkimuksia ei ole suoritettu kuin 
terveydenhuoltoon liittyvissä kustannus-hyötyanalyyseissa. Esimerkiksi kirjallisuudesta 
on saatavilla terveydenhuollon KHA:n yleisimmät huomioitavat kustannukset ja hyödyt 
listattuna taulukkoon valmiiksi analyytikoiden käytettäviksi. Lisätutkimuksissa 
voitaisiin keskittyä kehittämään ohjeellinen taulukko myös tilamuutosten aiheuttamiin 
kustannuksiin ja hyötyihin. Kyseisen taulukon kehittäminen toimisi hyvänä pohjana 
kaikille kustannus-hyötyanalyyseissä mukana oleville sidosryhmille kustannus-

hyötyanalyysin eritoten vaiheessa, jossa valitaan kustannukset ja hyödyt sekä 
määritetään niiden vaikutuksia. Sekä työn tilaajat, että analyytikot saisivat tämän avulla 
paremman selkeyden siitä mitä kustannuksia ja hyötyjä tulisi miettiä omissa 
tapauskohtaisissa tilamuutoksissa. 

Jotta MUSTI-hankkeelle voitiin tehdä kustannus-hyötyanalyysi, käytettiin 
benchmarkingia muihin saman muutoksen kokeneisiin kulttuuri-instituutioihin. 
Jatkotutkimuksia varten olisi hyvä, että MUSTI-hankkeen ja muiden samankaltaisten 
hankkeiden lopullisia tilaratkaisuvaihtoehtovalintoja tutkittaisiin vielä tarkemmin post 
ante KHA:n avulla. Tällöin post ante KHA antaisi tietoa siitä miten MUSTI-hankkeen 
kaltaiset tulevat hankkeet ovat hyödyllisiä, ja miten niiden resursseja tulisi jatkossa 
allokoida. Tämän avulla voitaisiin kehittää ”best practicen” kaltainen tekniikka 
samankaltaisille tilaratkaisuvaihtoehtojen kustannustehokkuuksien vertailulle. 
Kyseiseen best practiseen voitaisiin sisällyttää myös museoiden budjettien 
vertailumatriisi, jossa vertailtaisiin fuusioitumista ajattelevien museoiden omia 
budjetteja ennen tilaratkaisumuutoksia verrattuna uuteen fuusioitumisen jälkeiseen 
yhteiseen budjettiin. Tämän avulla etsittäisiin eri korrelaatioita museo- ja 
tiedekeskustoiminnan vaikutuksiin. Tämänkaltainen tutkimus helpottaisi tulevia 
fuusioitumista miettiviä kulttuuri-instituutioita arvioimaan omakohtainen 
fuusioitumisen kannattavuus etukäteen. 
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5 Johtopäätökset 
Kustannus-hyötyanalyysin käyttö on kasvava trendi. Yhä useampi organisaatio vaatii 
kustannus-hyötyanalyysin käyttöä hankkeissa, joissa tarvitaan lisätietoa 
hankevaihtoehtojen kannattavuudesta. Julkishankkeissa kustannus-hyötyanalyysin 
käyttö on nykypäivänä välttämätön keino vertailla hankevaihtoehtoja ja määrittää 
kunkin vaihtoehdon kannattavuus. Yhteiskunnallisissa hankkeissa on tärkeää osata 
sisällyttää päätöksentekoon myös kustannus-hyötyanalyysin määrittelemä 
yhteiskunnallinen kannattavuus, joka ottaa huomioon kaikki kustannukset ja hyödyt 
eikä ainoastaan jo valmiiksi rahallisissa määreissä mitattavia tekijöitä. Kustannus-

hyötyanalyysi on laaja-alainen analyysi, joka vaatii ennen implementoimistaan paljon 
taustatietoa mm. eri tekijöiden valinnasta, hankkeen toimenpiteistä ja  hankkeen 
vaikuttavuudesta. Lisäksi kustannus-hyötyanalyysi vaatii erilaisten laskennallisten 
menetelmien käyttöä. Näitä menetelmiä ovat nykyarvojen ja annuiteettien laskenta, 
kustannusten ja hyötyjen arvottaminen, ekonometria ja erilaiset herkkyysanalyysimallit. 

Julkishankkeissa, myös Oulun kaupunki on lisäämässä kustannus-hyötyanalyysien 
käyttöä. Tästä syystä myös tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää Oulun 
kaupungille kustannus-hyötyanalyysimalli, jota voitaisiin jatkossa käyttää erilaisten 
hankkeiden vaihtoehtojen kartoittamisessa ja analysoinnissa. Tutkimuksen tulosten 
seurauksena pystyttiin kehittämään valmis Excel-malli kustannus-hyötyanalyysien 
laskemiselle, jota OTK tulee tulevaisuudessa käyttämään yhdessä tämän tutkimuksen 
kanssa. 

Kuten muissakin KHA:issa, myös tutkimuksessa tutkitun tilaratkaisumuutoksien 
kustannus-hyötyanalyysi koki suurimpana ongelmana kustannusten ja hyötyjen 
määrittämisen ja arvottamisen sekä näkökulmien, diskonttokoron ja herkkyysanalyysin 
valinnat. Lisäksi tutkimuksesta selviää, että koska kustannuksia ja hyötyjä voi 
hankkeissa koitua erittäin monia, kaikkia kustannuksia ja hyötyjä on turha ottaa mukaan 
tarkasteluun varsinkin jos niillä on vain pieni merkitys analyysissä ja sen 
lopputuloksissa. Tästä syystä on osattava arvioida mitkä ovat ne relevantit tekijät joista 
koituu arvollisesti suurimmat vaikutukset. Koska kaikki kustannukset ja hyödyt eivät 
ole valmiiksi rahallisissa määreissä mitattuja, ongelmaksi muodostuu muiden kuin 
rahallisissa määreissä olevien tekijöiden löytäminen. Näiden valinnassa on hyvä käyttää 
hieman avarampaa katsetta, eikä käyttää niinkään ns. ”insinöörimäistä” ajattelutapaa. 
Lisäksi on kyettävä muuttamaan mahdollisimman tarkasti näille tekijöille  määritetyt 
mittayksiköt rahallisiksi vastineiksi. Tutkimuksen perusteella kustannusten ja hyötyjen 
arvioiminen on erittäin laaja tehtävä, ja esim. monista ei-rahallisissa määreissä olevista 
kustannuksista tai hyödyistä voitaisiin tehdä kokonaan omat tutkimukset. Tämän takia 
tutkimus joutui turvautumaan osittain muiden tekemiin tutkimuksiin, jotta yksittäisiä 
tekijöitä ja niiden vaikutuksia kyettiin arvioimaan. Muiden tutkimuksien lisäksi 
kustannuksien ja hyötyjen, vaikutuksien ja rahallisten määreiden valintaa ja 
ennustamista helpottivat sidosryhmien kanssa tehty yhteistyö. On tärkeää kyetä 
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keskustelemaan omista ja muiden ajatuksista avoimesti ja luomaan tehokas ja hyvä 
yhteys hankkeessa mukana olevien osapuolten kanssa. Tämä auttaa 
kustannushyötyanalyysin tekevää analyytikkoa keräämään tarkempaa tietoa ja 
nopeuttamaan analyysiprosessia. 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin KHA-malli, jossa käytettiin kymmentä vaihetta. 
Kyseiset vaiheet sisälsivät kaikki olennaiset asiat mitä kustannus-hyötyanalyysiin 
yleisesti kuuluu. Tutkimus puolsi kirjallisuudessa mainittuja yhdeksää vaihetta, sillä 
KHA:n jakaminen kyseisiin vaiheisiin teki analyysin suorittamisesta 
järjestelmällisempää ja eri vaiheen tehtäviä voitiin miettiä tarkemmin. Näiden yhdeksän 
vaiheen lisäksi tutkimus lisäsi vielä yhden vaiheen tarkentamaan lopullisten tulosten 
tarkastelua ennen suosituksen antamista. Ainoana puutteena näissä yhdeksässä 
kirjallisuudessa mainitussa vaiheessa oli tieto vaiheiden liittämisestä itse 
laskelmavaiheeseen. Kirjallisuudessa oli niukasti mainintoja tai esimerkkejä siitä, miten 
kustannus-hyötyanalyysin vaiheet liitettäisiin itse KHA-laskelmiin tai vielä tarkemmin 
sanottuna laskentatyökaluihin, kuten Exceliin. Tässä tutkimuksessa tekijöiden arvot 
implementoitiin Excel-taulukoihin omatoimisesti ja taulukkona ei käytetty mitään 
valmista pohjaa. Tätä kautta pystyttiin kehittämään toimiva taulukko samalla arvioiden 
sitä muihin valmiisiin taulukoihin. Seurauksena oli tehokas Excel-taulukkopohja, joka 
osoittautui tehokkaammaksi kuin monet muut saatavilla olevat pohjat. Ainakin 
tutkimuksen spesifiin tarkoitusperään nähden oli taulukko erittäin toimiva ja työn 
tilaajan puolesta hyväksytty. 
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Liite 1: MUSTI-hankkeen työryhmän prosessi  
 

 

 

MUSTI 
organisaatiomuutos

Tilatarpeen 
selvittäminen

VE2 Yksi 
kiinteistökokonaisu

us - Osto

VE1 Yksi 
kiinteistökokonaisu

us - Vuokraus

Tietomaan 
laajennus (2000 

neliötä)

VE3 Kaksi 
kiinteistökokonaisu

utta - Tietomaan 
laajennus ja 
peruskorjaus

Ehdotukset jatkosuunnitelmista

Muiden toimintojen 
sijoittamismahdollis

uudet

Åströmin 
kiinteistön osto 
(5597 neliötä)

Pysäköintitalo

3445 neliön 
vuokrauksen 
selvittäminen

Tietomaan 
laajennus (3500 

neliötä)

A

B

1. Tavoitteiden 
määrittely

2. Tilanhankintavaihtoehdot
3. Hankeohjelma 
vaihtoehdoista

Käyttäjän toimintastrategiat:
- nykyisen toiminnan ja 

prosessien kuvaus
- henkilökunnan määrä ja 

sen ennakoitu kehittyminen
- nykyiset tilat sekä niiden 

puutteet ja ongelmat
- koneet, laitteet ja kalusteet

- vuokrakulut ja 
toimintakustannukset
- sopimukset ja niiden 

voimassaoloaika

Kiinteistön strategia:
- kiinteistöjen juridiset, 
tekniset ja taloudelliset 

perustiedot
- tilahallintaan, ylläpitoon, 
vuokratuottoihin liittyvät 

perustiedot
- kuntoarvio- ja 

rakennushistoriaselvitykset
- saavutettavuustutkielma

VE4 Kolme 
kiinteistöä - 
Tietomaan 
laajennus, 

peruskorjaus sekä 
P-P museon 
peruskorjaus

Oulun Energian 
kiinteistön 

hyödyntäminen

P-P museon 
jatkokäyttöehdotuk

set

Hankeohjelma:
- tilaohjelma ja tilojen vaatimukset

- korjausohjelma
- budjetti

- rahoitussuunnitelma
- aikataulu
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Liite 2: Sähköpostitiedustelu 
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Liite 3: Haastatteluiden ja aivoriihikokousten tulokset 
Vaihtoehdot 

  Status quo: kolme 
kiinteistöä 

VE1:  yksi kiinteistö: 
vuokrataan nimeltä 
mainitsematon 
kiinteistö + pieni 
Tietomaan laajennus 

VE2: kaksi kiinteistöä: 
uudisrakennuksen 
laajennus ja 
peruskorjaus 

Turvallisuus       

Yhdyskäytävä yhdyskäytävän 
rakentaminen ei ole 
mahdollista 

yhdyskäytävän avulla 
selkeä kulku yhden 
rakennuksen sisällä. 
asiakasturvallisuus, 
henkilöstöturvallisuus 
ja esineturvallisuus 
paranevat, kun ei 
tarvitse liikkua 
ulkokautta 

yhdyskäytävän 
rakentaminen ei ole 
mahdollista. hieman 
huonompi tilanne kuin 
VE1 

Vartiointi on ollut 
varkausyrityksiä 

varkausyritykset 
voidaan estää 
vapauttamalla 
henkilökuntaa sinne 
missä vartiointi on 
tarpeen 

varkausyrityksiä 
voidaan vähentää 

Tilanvaraus       

Tietomaa 70-80 räätälöityä 
tilaisuutta / vuosi 

potentiaali kasvattaa 
yksityistilaisuuksia, jos 
tilaratkaisu toteutuu 

potentiaali kasvattaa 
yksityistilaisuuksia, jos 
tilaratkaisu toteutuu 

PPM 2 tilaisuutta / vuosi     

Taidemuseo 20 tilaisuutta / vuosi     

Ravintolat ja kaupat       

Museokauppa useita eri 
museokauppoja, suuri 
myyntihenkilökunnan 
tarve 

1 yhteinen kauppa on 
mahdollinen, 
vähäisempi 
henkilökunnan tarve tai 
samalla 
henkilöstömäärällä 
voidaan tarjota 
laajempi aukioloaika 

edelleen kaksi kauppa 
minimissään, tarvitaan 
henkilökuntaa 
molemmissa kaupoissa 

Tuotetarjonta suppeat tuotetarjonnat runsas tuotetarjonta 
samasta kaupasta 

karistumpi 
tuotevalikoima, vaikea 
valita mitä missäkin 
kaupassa on tarjolla 
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Ravintolatoiminta 0 PPM, 1 OMA 
(lopettaa toiminnan 
vuoden 2013 jälkeen), 
1 Tietomaa 

1 yhteinen 
kahvio/ravintola, 
yrittäjälle 
houkuttelevampi 
vaihtoehto, koska 
ravintolatoiminta vaatii 
väh. 50 lounasasiakasta 
ollakseen kannattava 

VE1 kuvattu 
lounastarjonta 
mahdollinen 

Tilat       

Pajatilat 0 PPM, 1 OMA 3kpl 
jokaista laitetta 

yhteiset pajatilat ovat 
mahdolliset; 
koneistuksen käytöstä 
tehokkaampaa 

yhteiset pajatilat 
mahdolliset 

Sisäänkäynti 1 PPM, 1 OMA, 1 
Tietomaa 

1 sisäänkäynti, 
asiakasvirrat yhden 
oven kautta 

2 sisäänkäyntiä 

Ylimääräinen sisäänkäynti ei hyötyä erityiskohderyhmille 
voidaan tarjota pääsy 
erillisen sisäänkäynnin 
kautta, voidaan käyttää 
vanhoja sisäänkäyntejä 

  

Auditoriotilat ei yhteisiä tiloja yhteinen auditoriotila 
on mahdollinen, 
yritysmyyntiä voidaan 
kasvattaa 

yhteinen auditoriotila 
on mahdollinen, 
yritysmyyntiä voidaan 
kasvattaa 

Opetustilat ei yhteisiä tiloja, 
nykyisiä tiloja 
joudutaan 
muuttamaan jatkuvasti 

yhteiset tilat ovat 
mahdolliset, toivomus 
kiinteistä tiloista 

2 erillistä tilaa 

Toimistotilat 1 PPM, 3 OMA, 1 
Tietomaa, 
synergiaetuja ei 
saavuteta 

1 yhteinen toimistotila, 
työyhteisön 
synergiaedut ovat 
saman katon alla 
optimaaliset 

2 toimistotilaa, hyvällä 
suunnittelulla myös 1 
toimisto on 
mahdollinen 

Infopiste/asiakaspalvelupiste 1 PPM, 1+1 OMA, 1 
Tietomaa 

    

Kirjasto 1 PPM, 1 OMA     

Kokoushuone 2 PPM, 0 OMA     

Pedatila 0 PPM, 1 OMA     

Säilytystila 0 PPM, 2 OMA     

Pukuhuoneet 2 PPM, 2 OMA     

Naulakkotilat 1 PPM, 1 OMA, 1 
Tietomaa, ei 
mahdollisuutta lisätä 

1 toimiva naulakkotila 
mahdollinen 

2 naulakkotilaa 
vähintään 

Kahvihuone 1 PPM     

Ulkotilat ulkotilojen käyttö ei ole 
mahdollinen näyttely, 
tai muuna 
asiakaskäyttönä 

ulkonäyttelytilat ovat 
mahdolliset vrt. 
Heurekan ulkotilat ovat 
Heurekan suosituin 
kohde 

ulkonäyttelytilat ovat 
mahdolliset vrt. 
Heurekan ulkotilat ovat 
Heurekan suosituin 
kohde 

Lisärahoitus       
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Mainostila ei uusia käyttökohteita yhdyskäytävän käyttö 
mainostilana, voisi 
mahdollisesti maksaa 
kustannuksia takaisin 

uusien tilojen 
käyttömahdollisuudet 

Työntekijät       

Yleinen työntekijätarve jokaisella tilalla oma 
henkilöstötarve 

 vähäisempi henkilöstö 
tai sama määrä 
henkilöstöä, jolloin 
voidaan tarjota 
laajempi aukioloaika 

vähäisempi henkilöstö 
tai sama määrä 
henkilöstöä, jolloin 
voidaan tarjota 
laajempi aukioloaika 

Ulkoistetut palvelut       

Siivouspalvelut 3 erillistä 1 yhteinen 2 erillistä 

Huoltopalvelut 3 erillistä 1 yhteinen 2 erillistä 

Bränditekijät       

Internet-sivut 3 erillistä, ei haluja 
yhteisille 

1 yhteinen 1 yhteinen on 
mahdollinen 

Visuaalinen ilme 3 erillistä, ei haluja 
yhteisille 

1 yhteinen, saman 
katon alla oleminen 
lisää tutkitusti ajatusta 
että kyseessä on yksi ja 
sama organisaatio 

1 brändiajattelu on 
hankalaa asiakkaan 
näkökulmasta 

Matkailun kannalta ei muutoksia brändin näkökulma on 
selvempi asiakkaalle 

brändin näkökulma voi 
hajota kahden erillisen 
tilan kautta 

Saavutettavuus       

Joukkoliikenne pieni mahdollisuus 
saavutettavuuden 
parannukselle 

suunnittelussa 
mahdollisuus parantaa 
alueen 
saavutettavuutta 

suunnittelussa 
mahdollisuus parantaa 
alueen 
saavutettavuutta 

Energiatehokkuus       

Lämmityskustannukset 3 erillistä 
lämpöliittymää 

1 yhteinen 
lämpöliittymä 

2 erillistä 
lämpöliittymää 

Kaupunkirakenne       

Vetovoimaisuus ei muutosta alueen vetovoima 
kasvaa, ja keskusta 
rakentuu ja laajenee 

alueen vetovoima 
kasvaa, ja keskusta 
rakentuu ja laajenee 

Siirtymäaika       

Henkilöstön siirtymäaika 30 
min/työntekijä/siirtymä 

2 
min/työntekijä/siirtymä 

5-10 
min/työntekijä/siirtymä 

Logistiikka       

Esineiden kuljetus talojen 
välillä 

yhteisten näyttelyiden 
rakentaminen on 
työlästä ja vaatii 
erillissuunnittelua 

helpottuu 
huomattavasti 
yhdyskäytävän ja 
yhteisen tavarahissin 
kautta  

ei mahdollinen 
yhdyskäytävän kautta 

Arkkitehtuuri       
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Wow-efekti ei mahdollisuutta wow-
efektille ison 
uudistuksen kautta 

mahdollinen, jos 
uudisrakennuksen 
suunnittelu 
mahdollistaa tämän. 
Kansainvälinen 
arkkitehtikilpailu myös 
mahdollinen 

mahdollinen, jos 
uudisrakennuksen 
suunnittelu 
mahdollistaa tämän. 
Kansainvälinen 
arkkitehtikilpailu myös 
mahdollinen 

Muut hyödyt       

Konsernihyödyt SIKU/konsernihyödyt 
eivät ole 
maksimaalisesti 
hyödynnettävissä 

mahdollista miettiä 
yhteisiä logistisia, tila- 
ja työtilaratkaisuja 
SIKUN ja muiden 
konsernin toimijoiden 
kanssa 

mahdollista miettiä 
yhteisiä logistisia, tila- 
ja työtilaratkaisuja 
SIKUN ja muiden 
konsernin toimijoiden 
kanssa 

Muut hyötyjät ei mahdollinen grafiikan paja, Akseli 
Klonk, Yritysmaailma, 
BO, Start-uppien 
huomioiminen 

grafiikan paja, Akseli 
Klonk, Yritysmaailma, 
BO, Start-uppien 
huomioiminen 

Tilastointi       

Kävijämäärät tilastointi kussakin 
yksikössä selkeää 

eri yksiköiden tilastointi 
museotilastojen 
kannalta vaatii uusia 
ratkaisuja 

museotilastoinnin 
suhde Tiedekeskuksen 
kävijöiden tilastointiin 
vaikeutuu 

Väistötilat       

  väistötiloja tarvitaan 
peruskorjauksien 
yhteydessä 

väistötilat soviteltavissa 
vaiheittain 
Nahkatehtaankatu 2 
kiinteistössä 

väistötilat voidaan 
järjestää niin, että 
uudisrakennus 
rakennettaisiin 
ensimmäisenä, jolloin 
se toimisi väistötilana 
peruskorjauksien 
aikana 

Korjaukset       

Peruskorjaukset PPM peruskorjaus, 
Tietomaan 
peruskorjaus 

Tietomaan 
peruskorjaus 

Tietomaan 
peruskorjaus 

Kävijämäärät       

Tavoite 200 000 kävijän tavoite 
vaatii isoja ponnisteluja 

yksi iso organisaatio 
tekee brändäyksestä 
helpompaa ja 
tehokkaampaa, jolloin 
kävijämäärien 
kasvattaminen on 
helpompaa kuin status 
quo:ssa 

ei niin hyvä kuin VE1. 
uutuudenviehätyksen 
oletetaan kuitenkin 
kasvattavan ainakin 
hetkellisesti 
kävijämääriä 

Brändin vaikutus ei vaikutusta suuri kävijämassa 
houkuttelevampi 
vaihtoehto 
matkailijoille 
markkinoidessa 

hieman huonompi 
tilanne kuin VE1 



 

 

74 

Liite 4: Kustannus-hyötyanalyysin tekijät, määreet ja 
vaikutukset 

Hyödyt Tarkennus Mittayksikkö Vaikutus* 

Vaikutuksen 

ajankohta 

(vuosi) 

Pienempi 
henkilöstötarve 

Tiloja voidaan yhdistää jolloin 
henkilöstötarve on pienempi. 
Yhteiset tilat ovat 
infopiste/asiakaspalvelupiste, 
pajatilat, kirjasto, 
kokoushuone, pedatila, 
säilytystila, pukuhuone, 
naulakkotila, kahvihuone, 
auditoriotila, opetustila, 
toimistotila. 

Henkilöstöylijäämä 

11 
määräaikaista 
työntekijää 
vähemmän 

Kaikki vuodet 

Vetovoimaisuus 

Vuonna 2020 Oulun seudulla 
on rekisteröityjä yöpymisiä 
1.000.000 (ulkomaisia 30%), 

atkailutulo  M€. 

Kävijämäärä/lipputulot  

Uuteen 
organisaatioon 
odotetaan 200 
000 kävijää 
vuodessa. 

Kaikki vuodet 

Henkilöstötyytyväisyys 

VE1 tai VE2 helpottavat 
työntekijöiden 
kommunikointia ja 
jokapäiväisiä toimintoja 
jolloin henkilöstötyytyväisyys 
paranee. Lisäksi 
työntekijöiden oma näkemys 
oli, että pitäisi olla yksi 
yhteinen tila. Työtehokkuus 
kasvaa ja poissaolot 
pienenevät. 

Työtehokkuus 20 % Kaikki vuodet 

Lipputulot 

Isompi/yhden katon alla 
oleva museo- ja tiedekeskus 
on tutkimuksien mukaan 
houkuttelevampi vaihtoehto 
kuluttajille. 

Euroa/vuosi 488  € Kaikki vuodet 

Muut tulot 

Muilla tuloilla tarkoitetaan 
lipputulojen lisäksi muita 
valmiiksi rahallisissa 
määreissä mitattavia tuloja. 
Nämä on laskettu 
vähentämällä lipputulot 
kokonaistuloista jotka on 
ilmoitettu valmisteluryhmän 
loppuraportista. 

Euroa/vuosi 302  € Kaikki vuodet 
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Kustannukset Tarkennus Mittayksikkö Vaikutus 

Vaikutuksen 

ajankohta 

(vuodet) 

Henkilöstön 
siirtymäaika 

Työntekijöiden siirtymäaika 
on eriävä riippuen siitä 
joutuvatko he siirtymään 
pisteestä toiseen ulko- vai 
sisäkautta. Tällä hetkellä 
100% siirtymisistä ovat 
kokouksia varten, esim. VE1 
ei tarvitse siirtyä juuri 
ollenkaan, kun on yhteinen 
toimistotila ja yhdyskäytävä. 
Vaikutus lasketaan: 
siirtymät/vuosi * siirtymäaika 
(h) * tuntipalkka. Siirtymäajat 
ovat 15-25min, jossa 
mediaani 20min. N. 32 
siirtymää/kk * 3 kiinteistöä. 

Siirtymiä/kk 427- € Kaikki vuodet 

Logistiikka talojen välillä 

Sisältää nykyiset 
logistiikkaratkaisut kuten 
myös 
tilaratkaisuvaihtoehtojen 
aiheuttamat 
käyttömuutokset, kuten 
yhdyskäytävän käyttö. 
VE3:ssa käyttö on vielä 
rajoitettua koska logistiikka 
talojen välillä on kallista ja 
aikavievää. Tässä 
huomioidaan matkojen 
pituudet. 

Euroa/vuosi 
€ taloje  

välillä status 
quo:ssa 

Kaikki vuodet 

Asiakasturvallisuus 

VE3:ssa ja 2:ssa joudutaan 
ylittämään vaaralliseksi 
todettu tienpätkä joka 
sijaitsee tienmutkassa. 
Todennäköisyys 
asiakastapaturmille täytyy 
minimoida. VE3:ssa ja 
VE2:ssa se minimoitaisiin 
korotetulla suojatiellä ja VE1 
yhdyskäytävällä. 

Oletettujen 
asiakastapaturmien 
lkm + tyynyhidasteen 
tmv. hinta. 

Korotettu 
suojatie 
maksaa väh. 10 

€ 

Yksi vuosi 
korokkeen 
rakentamiselle 

Henkilöstöturvallisuus 

Nykyisellä 
organisaatiomallilla 
joudutaan ylittämään 
vaaralliseksi todettu 
tienpätkä joka sijaitsee 
tienmutkassa. 
Todennäköisyys 
henkilöstötapaturmille täytyy 
minimoida  

Työtapaturmien lkm.  
Työtapaturman 
hinta on 

€/päivä 
Kaikki vuodet 

Esineturvallisuus 

Kuinka pitkä aikaväli on 
keskimäärin kahden esineen 
(ei tarvitse olla sama esine) 
vaurioitumisella? Pitempi 
aikaväli tarkoittaa parempaa 
esineturvallisuutta 

Vaurioitumisen 
aikaväli 

40 päivää Kaikki vuodet 
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Väistötilojen käyttö 

Väistötilat ovat 
sovellettavissa vaiheittain. 
Väistötilat voidaan toteuttaa 
niin, että uudisrakennus 
rakennettaisiin ensin jolloin 
se toimisi väistötilana 
peruskorjauksien aikana. 
VE3:ssa väistötilasta 
aiheutuva kustannus riippuu 
valitusta väistötilakohteesta 
joita on useita. Vain VE3:ssa 
tarvitaan väistötiloja - 
PPM:lle. 

Euroa/vuosi 
PPM: 
Karjasillan 
koulu, 288 000 

2-3 vuotta / 
peruskorjaus 

Tietomaan peruskorjaus 
Tietomaa joudutaan 
peruskorjaamaan kaikissa 
vaihtoehdoissa 

Euroa 3 614  € 
2-3 vuotta / 
peruskorjaus 

PPM peruskorjaus 

VE3:ssa PPM joudutaan 
peruskorjaamaan 
käyttövalmiiksi. Arvot saatu 
PPM:n kuntoarviosta 

Euroa 752500 
2-3 vuotta / 
peruskorjaus 

Esimerkkikiinteistön 
kustannukset 

Åströmin kiinteistön 
vuosittaiset 
käyttökustannukset ja 
muutoskustannukset 

Euroa/vuosi   Kaikki vuodet 

PPM kiinteistön 
kustannukset 

Oletetut kustannukset status 
quo:lle vuonna 2013-2023 
ovat samat kuin vuosina 
2009-2012.  

Euroa/vuosi 
70 000 - 110 

€/vuosi Kaikki vuodet 

Tietomaan 
kustannukset 

Oletetut kustannukset 
vuosille 2013- ovat samat 
kuin vuosina 2009-2012. 

Euroa/vuosi 
71 000 - 122 

€/vuosi Kaikki vuodet 

Taidemuseon 
kustannukset 

Oletetut kustannukset 
vuosille 2013- ovat samat 
kuin vuosina 2009-2012. 

Euroa/vuosi  €/vuosi Kaikki vuodet 

Kiinteistöjen 
yhdistettävissä olevat 
kustannukset 

VE1 ja VE2 mahdollistavat 
yhteisten resurssien käytön: 
Siivouspalvelut, valvonta, 
jätehuolto, kiinteistöhuolto, 
vartiointi, muut 
huoltopalvelut, 
lämmityskustannukset, 
rakentamiskustannukset, 
ylläpitokustannukset ja 
yhteiset ajoneuvot ja kalusto. 
Lisäksi osa ulkoistetuista 
töistä voidaan hoitaa 
yhtäaikaa kaikissa kolmessa 
kiinteistössä. Yhdistettävissä 
olevat kustannukset 
merkitään KHA:n Excel-
taulukkoon negatiivisina 
arvoina. 

Euroa/vuosi  €/vuosi Kaikki vuodet 

VE1 
rakentamiskustannukset 

Yhdyskäytävä + pieni 
laajennus 

Euroa/vuosi 2114046,122 2-3 vuotta 

VE2 
rakentamiskustannukset 

Iso laajennus Euroa/vuosi 3218000 2-3 vuotta 

VE3 
rakentamiskustannukset 

Pieni laajennus Euroa/vuosi 2114046,122 2-3 vuotta 

PPM vuokra 
Kiinteistön 
vuokrakustannukset 

Euroa/vuosi €/vuosi Kaikki vuodet 
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Tietomaan vuokra 
Kiinteistön 
vuokrakustannukset 

Euroa/vuosi €/vuosi Kaikki vuodet 

Taidemuseon vuokra 
Kiinteistön 
vuokrakustannukset 

Euroa/vuosi €/vuosi Kaikki vuodet 

Esimerkkikiinteistön 
vuokra/osto 

Kiinteistön 
vuokrakustannukset. 15-

. €/ eliö. 
Euroa/vuosi  €/vuosi Kaikki vuodet 

Uudisrakennuksen 
vuokra 

Kiinteistön 
vuokrakustannukset 

Euroa/vuosi 
223000-

€/vuosi Kaikki vuodet 

  
*Vaikutuksien arvot on muutettu 
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Liite 5: MUSTI-hankkeen kustannus-hyötyanalyysi 
VE1: 

 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 427,68 427,68 427,68 427,68 427,68 427,68 5987,52 

Logistiikka talojen välillä 50 50 50 50 50 50 700 

Väistötilojen käyttö 0 0 0 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 279000 279000 279000 279000 279000 279000 3906000 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1050000 

Taidemuseon kustannukset 135000 135000 135000 135000 135000 135000 1890000 

Tietomaan kustannukset 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1050000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 50000 50000 50000 50000 50000 50000 700000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -44000 -44000 -44000 -44000 -44000 -44000 -616000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 704682,0405 704682,0405 704682,0405 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 3568724,387 3568724,387 3568724,387 1882575,68 1882575,68 1882575,68 26356059,52 

Kustannusten nykyarvot 3568724,387 3398785,131 3236938,22 1626239,654 1548799,671 1475047,306 14600963,65 

Hyödyt             0 

Lipputulot 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 7506591,4 

Pienempi henkilöstötarve 317289,8571 317289,8571 317289,8571 317289,8571 317289,8571 317289,8571 4442058 

Vetovoimaisuus 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 375329,57 

Muut tulot 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 4442736,9 

Kokonaishyödyt 1197622,562 1197622,562 1197622,562 1197622,562 1197622,562 1197622,562 16766715,87 

Hyötyjen nykyarvot 1197622,562 1140592,916 1086278,968 1034551,398 985287,0457 938368,615 9288573,989 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 29455498,02 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 15671275,49 
      NETTONYKYARVO -13784222,52 
      

 

Paras tapaus 1: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 342,144 342,144 342,144 342,144 342,144 342,144 4790,016 

Logistiikka talojen välillä 0 0 0 0 0 0 0 

Väistötilojen käyttö 0 0 0 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 270000 270000 270000 270000 270000 270000 3780000 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 
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PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 50000 50000 50000 50000 50000 50000 700000 

Taidemuseon kustannukset 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1820000 

Tietomaan kustannukset 70000 70000 70000 70000 70000 70000 980000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 40000 40000 40000 40000 40000 40000 560000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -700000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 1057023,061 1057023,061 0 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 3860929,871 3860929,871 2803906,811 1822440,144 1822440,144 1822440,144 25514162,02 

Kustannusten nykyarvot 3860929,871 3677076,068 2543226,132 1574292,317 1499326,017 1427929,54 14134561,8 

Hyödyt             0 

Lipputulot 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 8168400,8 

Pienempi henkilöstötarve 349018,8429 349018,8429 349018,8429 349018,8429 349018,8429 349018,8429 4886263,8 

Vetovoimaisuus 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 750659,14 

Muut tulot 348700 348700 348700 348700 348700 348700 4881800 

Kokonaishyödyt 1334794,553 1334794,553 1334794,553 1334794,553 1334794,553 1334794,553 18687123,74 

Hyötyjen nykyarvot 1334794,553 1271232,907 1210698,007 1153045,721 1098138,782 1045846,459 10352458,58 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 28717341,75 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 17466215,01 
      NETTONYKYARVO -11251126,74 
      

 

Huonoin tapaus 1: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 513,216 513,216 513,216 513,216 513,216 513,216 7185,024 

Logistiikka talojen välillä 200 200 200 200 200 200 2800 

Väistötilojen käyttö 96000 96000 0 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 288000 288000 288000 288000 288000 288000 4032000 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1820000 

Taidemuseon kustannukset 145000 145000 145000 145000 145000 145000 2030000 

Tietomaan kustannukset 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1680000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1400000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -560000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 739916,1425 739916,1425 739916,1425 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 3873194,025 3873194,025 3777194,025 2055811,216 2055811,216 2055811,216 28781357,02 

Kustannusten nykyarvot 3873194,025 3688756,214 3426026,327 1775887,024 1691320,975 1610781,881 15944551,47 

Hyödyt             0 

Lipputulot 488913 488913 488913 488913 488913 488913 6844782 

Pienempi henkilöstötarve 285560,8714 285560,8714 285560,8714 285560,8714 285560,8714 285560,8714 3997852,2 

Vetovoimaisuus 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 75065,914 

Muut tulot 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 4220600,055 

Kokonaishyödyt 1081307,155 1081307,155 1081307,155 1081307,155 1081307,155 1081307,155 15138300,17 

Hyötyjen nykyarvot 1081307,155 1029816,338 980777,4648 934073,776 889594,0724 847232,4499 8386449,814 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 32010517,92 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 14149251,07 
      NETTONYKYARVO -17861266,85 
      

 

VE2: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 427,68 427,68 427,68 427,68 427,68 427,68 5987,52 
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Logistiikka talojen välillä 400 400 400 400 400 400 5600 

Väistötilojen käyttö 0 0 0 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 401760 401760 401760 5624640 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 135000 135000 135000 135000 135000 135000 1890000 

Tietomaan kustannukset 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1050000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 80000 80000 80000 80000 80000 80000 1120000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -44000 -44000 -44000 -44000 -44000 -44000 -616000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 1072666,667 1072666,667 1072666,667 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 7500 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 7500 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 3628059,013 3613059,013 3613059,013 1737485,68 1737485,68 1737485,68 24324799,52 

Kustannusten nykyarvot 3628059,013 3441008,584 3277151,033 1500905,457 1429433,769 1361365,494 13475668,21 

Hyödyt             0 

Lipputulot 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 536185,1 7506591,4 

Pienempi henkilöstötarve 158644,9286 158644,9286 158644,9286 158644,9286 158644,9286 158644,9286 2221029 

Vetovoimaisuus 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 26809,255 375329,57 

Muut tulot 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 317338,35 4442736,9 

Kokonaishyödyt 502792,5336 1038977,634 1038977,634 1038977,634 1038977,634 1038977,634 14545686,87 

Hyötyjen nykyarvot 502792,5336 989502,5082 942383,3411 897507,9439 854769,4704 814066,1623 8058148,642 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 28113591,57 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 13059170,6 
      NETTONYKYARVO -15054420,96 
      

 

Paras tapaus 2: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 342,144 342,144 342,144 342,144 342,144 342,144 4790,016 

Logistiikka talojen välillä 200 200 200 200 200 200 2800 

Väistötilojen käyttö 0 0 0 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 401760 401760 401760 5624640 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1820000 

Tietomaan kustannukset 70000 70000 70000 70000 70000 70000 980000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 67000 67000 67000 67000 67000 67000 938000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -700000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 1609000 1609000 0 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 7000 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 7000 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 4134106,811 4120106,811 2511106,811 1708200,144 1708200,144 1708200,144 23914802,02 

Kustannusten nykyarvot 4134106,811 3923911,248 2277647,901 1475607,51 1405340,486 1338419,51 13248534,16 

Hyödyt             0 

Lipputulot 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 583457,2 8168400,8 

Pienempi henkilöstötarve 174509,4214 174509,4214 174509,4214 174509,4214 174509,4214 174509,4214 2443131,9 

Vetovoimaisuus 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 53618,51 750659,14 

Muut tulot 348700 348700 348700 348700 348700 348700 4881800 

Kokonaishyödyt 1160285,131 1160285,131 1160285,131 1160285,131 1160285,131 1160285,131 16243991,84 

Hyötyjen nykyarvot 1160285,131 1105033,459 1052412,818 1002297,922 954569,4491 909113,761 8998990,694 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 27803567,63 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 15182703,23 
      NETTONYKYARVO -12620864,39 
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Huonoin tapaus 2: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 513,216 513,216 513,216 513,216 513,216 513,216 7185,024 

Logistiikka talojen välillä 600 600 600 600 600 600 8400 

Väistötilojen käyttö 440000 440000 440000 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 0 0 0 0 0 0 0 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 401760 401760 401760 5624640 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 145000 145000 145000 145000 145000 145000 2030000 

Tietomaan kustannukset 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1680000 

PPM kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Uudisrakennuksen kustannukset 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1820000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -560000 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 1286277,221 1286277,221 1286277,221 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 10000 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 10000 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 4395955,104 4375955,104 4375955,104 1846771,216 1846771,216 1846771,216 25854797,02 

Kustannusten nykyarvot 4395955,104 4167576,289 3969120,275 1595310,412 1519343,25 1446993,571 14323269,8 

Hyödyt             0 

Lipputulot 488913 488913 488913 488913 488913 488913 6844782 

Pienempi henkilöstötarve 142780,4357 142780,4357 142780,4357 142780,4357 142780,4357 142780,4357 1998926,1 

Vetovoimaisuus 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 5361,851 75065,914 

Muut tulot 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 301471,4325 4220600,055 

Kokonaishyödyt 938526,7192 938526,7192 938526,7192 938526,7192 938526,7192 938526,7192 13139374,07 

Hyötyjen nykyarvot 938526,7192 893834,9707 851271,4006 810734,6673 772128,2546 735360,2424 7279067,001 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 31417568,71 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 12280923,26 
      NETTONYKYARVO -19136645,45 
      

 

VE3: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 4276,8 4276,8 4276,8 4276,8 4276,8 4276,8 59875,2 

Logistiikka talojen välillä 883 883 1000 1000 1000 1000 14000 

Väistötilojen käyttö 288000 288000 288000 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 74000 0 39000 2500 0 7000 630000 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 375335 375335 375335 375335 375335 375335 5254690 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 135000 135000 135000 135000 135000 135000 1890000 

Tietomaan kustannukset 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1050000 

PPM kustannukset 77000 77000 77000 77000 77000 77000 1078000 

Uudisrakennuksen kustannukset 50000 50000 50000 50000 50000 50000 700000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 704682,0405 704682,0405 704682,0405 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 7500 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 7500 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 4092741,507 4003741,507 4042858,507 2032209,8 2029709,8 2036709,8 29045937,2 

Kustannusten nykyarvot 4092741,507 3813087,15 3666991,843 1755499,233 1669847,276 1595815,422 16113920,39 

Hyödyt             0 

Lipputulot 488913 488913 488913 488913 488913 488913 6844782 

Pienempi henkilöstötarve 0 0 0 0 0 0 0 

Vetovoimaisuus 0 0 0 0 0 0 0 
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Muut tulot 302227 302227 302227 302227 302227 302227 4231178 

Kokonaishyödyt 791140 791140 791140 791140 791140 791140 11075960 

Hyötyjen nykyarvot 791140 753466,6667 717587,3016 683416,4777 650872,8359 619878,8913 6135958,572 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 32707902,82 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 10352320,74 
      NETTONYKYARVO -22355582,07 
      

 

Paras tapaus 3: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 2100 2100 2100 2100 2100 2100 29400 

Logistiikka talojen välillä 883 883 883 883 883 883 12362 

Väistötilojen käyttö 192000 192000 192000 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 74000 0 39000 2500 0 7000 630000 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 375335 375335 375335 375335 375335 375335 5254690 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 130000 130000 130000 130000 130000 130000 1820000 

Tietomaan kustannukset 70000 70000 70000 70000 70000 70000 980000 

PPM kustannukset 65000 65000 65000 65000 65000 65000 910000 

Uudisrakennuksen kustannukset 40000 40000 40000 40000 40000 40000 560000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 1057023,061 1057023,061 0 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 7000 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 7000 0 0 0 0 0 0 

Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 4313905,727 4225905,727 3207882,667 1997916 1995416 2002416 28565824 

Kustannusten nykyarvot 4313905,727 4024672,121 2909644,142 1725874,96 1641633,681 1568945,332 15847943,02 

Hyödyt             0 

Lipputulot 500000 500000 500000 500000 500000 500000 7000000 

Pienempi henkilöstötarve 0 0 0 0 0 0 0 

Vetovoimaisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Muut tulot 332449,7 332449,7 332449,7 332449,7 332449,7 332449,7 4654295,8 

Kokonaishyödyt 832449,7 832449,7 832449,7 832449,7 832449,7 832449,7 11654295,8 

Hyötyjen nykyarvot 832449,7 792809,2381 755056,4172 719101,3497 684858,4283 652246,1222 6456350,168 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 32032618,98 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 10892871,42 
      NETTONYKYARVO -21139747,56 
      

 

Huonoin tapaus 3: 
 

Diskonttokorko 5 % 
       

           Vuosi             

Kustannukset 0 1 2 3 4 5 1 - 19 

Henkilöstön siirtymät 7560 7560 7560 7560 7560 7560 105840 

Logistiikka talojen välillä 883 883 2000 2000 2000 2000 28000 

Väistötilojen käyttö 440000 440000 440000 0 0 0 0 

Tietomaan peruskorjaus 1204666,667 1204666,667 1204666,667 0 0 0 0 

PPM peruskorjaus 74000 0 39000 2500 0 7000 630000 

Åströmin kiinteistön vuokra 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon vuokra 676112 676112 676112 676112 676112 676112 9465568 

Tietomaan vuokra 412786 412786 412786 412786 412786 412786 5779004 

PPM vuokra 375335 375335 375335 375335 375335 375335 5254690 

Uudisrakennuksen vuokra 0 0 0 223200 223200 223200 3124800 

Åströmin kiinteistön kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Taidemuseon kustannukset 145000 145000 145000 145000 145000 145000 2030000 

Tietomaan kustannukset 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1680000 

PPM kustannukset 106000 106000 106000 106000 106000 106000 1484000 

Uudisrakennuksen kustannukset 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1400000 

Yhdistettävissä olevat kustannukset 0 0 0 0 0 0 0 

Vaihtoehdon 
rakentamiskustannukset 739916,1425 739916,1425 739916,1425 0 0 0 0 

Asiakasturvallisuus 10000 0 0 0 0 0 0 

Henkilöstöturvallisuus 10000 0 0 0 0 0 0 
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Esineturvallisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Kokonaiskustannus 4422258,809 4328258,809 4368375,809 2170493 2167993 2174993 30981902 

Kustannusten nykyarvot 4422258,809 4122151,247 3962245,632 1874953,461 1783613,206 1704163,927 17186423,34 

Hyödyt             0 

Lipputulot 440021,7 440021,7 440021,7 440021,7 440021,7 440021,7 6160303,8 

Pienempi henkilöstötarve 0 0 0 0 0 0 0 

Vetovoimaisuus 0 0 0 0 0 0 0 

Muut tulot 272004,3 272004,3 272004,3 272004,3 272004,3 272004,3 3808060,2 

Kokonaishyödyt 712026 712026 712026 712026 712026 712026 9968364 

Hyötyjen nykyarvot 712026 678120 645828,5714 615074,8299 585785,5523 557891,0022 5522362,715 

Kustannusten kokonaisnykyarvo 35055809,62 
      Hyötyjen kokonaisnykyarvo 9317088,67 
      NETTONYKYARVO -25738720,95 
      

 

Todennäköisin: 
 

VE1 todennäköisin nettonykyarvo     

  Nettonykyarvo Todennäköisyys (%) Painoarvo 

Paras tapaus -11 251 126,74 5 % -562556,337 

Oletettu -13 784 222,52 90 % -12405800,27 

Huonoin tapaus -17 861 266,85 5 % -893063,3425 

Todennäköisin arvo -13 861 419,95     

    
VE2 todennäköisin nettonykyarvo     

  Nettonykyarvo Todennäköisyys (%) Painoarvo 

Paras tapaus -12 620 864,39 5 % -631043,2197 

Oletettu -15 054 420,96 90 % -13548978,87 

Huonoin tapaus -19 136 645,45 5 % -956832,2725 

Todennäköisin arvo -15 136 854,36     

    
VE3 todennäköisin nettonykyarvo     

  Nettonykyarvo Todennäköisyys (%) Painoarvo 

Paras tapaus -21 139 747,56 5 % -1056987,378 

Oletettu -22 355 582,07 90 % -20120023,87 

Huonoin tapaus -25 738 720,95 5 % -1286936,048 

Todennäköisin arvo -22 463 947,29     
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