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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen 
laskentatoimen kehittäminen antamalla suuntaviivat budjetoinnille, 
tulosyksiköiden keskinäiselle vertaamiselle, tuloksen ennustamiselle ja 
hinnoittelulle.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin laskentatoimen koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta, 
jotka käsittelivät tulosyksikköorganisaatiota, laskentatoimen osuutta 
organisaation ohjausjärjestelmien kehittämisessä, budjetointia, tunnuslukujen 
valitsemista ja hinnoittelua. Tutkimuskohteena oli kaupungin 
koulutuslautakunnan alaisuudessa toimivan tulosalueorganisaation 
laskentatoimen nykytila ongelmineen ja kehittämiskohteineen.

Aineiston käsittely

Tutkimuksessa käsiteltiin tulosyksikköorganisaation muodostamisen 
edellytyksiä ja laskentatoimen osuutta organisaation ohjausjärjestelmän 
osana. Talousarvion laadinta, toimeenpano ja seuranta olivat keskeisiä 
tutkimuksen kohteita. Hinnan asetantaan ja aiheuttamisperiaatteen mukaisen 
hinnan määrittämiseen kiinnitettiin erikoista huomiota. Testiaineistona oli 
tutkimusorganisaation toteutuneet toiminnan luvut eri jaksoina.

Tulokset

Aikuiskoulutuskeskuksen laskentatoimen kehittämisvaihtoehdoiksi tehtiin 
seuraavat ehdotukset:
- siirrytään ns. rullaavaan budjetointijärjestelmään, joka on yhteneväinen 

vuotuisten raportointijaksojen kanssa
- tulosmatriisin käyttöönotto
- toimintolaskennan käytön laajentaminen
- hintastandardien käyttöönotto
- tulosennusteen laatiminen budjetointijaksojen pohjalta

Avainsanat

Tulosyksikköorganisaatio, rullaava budjetointi, toimintolaskenta, tulosmatriisi
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AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN LASKENTATOIMEN 

KEHITTÄMINEN

1. JOHDANTO

1.1 TUTKIELMAN TAUSTAT

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset perustettiin lainsäädäntömuutoksella vuoden 

1991 alussa jatkamaan ammatillisten kurssikeskusten tehtävää.1 Ammatillisia 

aikuiskoulutuskeskuksia on tällä hetkellä 47. Ammatilliset kurssikeskukset perus

tettiin suurimmaksi osaksi 1970-luvun alkupuolella hoitamaan 

työttömyysongelmaa ja kurssikeskusten pääasiallinen tehtävä oli 
työllisyyskoulutuksen järjestäminen.2 Työllisyyskoulutuksesta aiheutuvat 

tarpeelliset menot korvattiin kokonaan valtion varoista. Käytännössä valtion 

korvaus oli 90-100 % johtuen siitä, että kaikkia menoja ei katsottu tarpeellisiksi. 

Loput menoista jäivät kurssikeskusten omistajayhteisöjen maksettaviksi.

Monessa tapauksessa valtion korvauksen ulkopuolelle jääneet menot olivat 

toimitilojen hankinnasta tai ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia, joihin valtio ei 

täysimääräisesti osallistunut.

Ajan mittaan kurssikeskusten tehtäväkenttä laajennettiin käsittämään myös muuta 

koulutustoimintaa, ammatillista täydennyskoulutusta, johon saatava valtion apu oli 

85 % kustannusnormin mukaisista menoista, muu osa tuli rahoittaa kurssien 

osallistumismaksuilla. Lisäksi kurssikeskukset järjestivät muuta maksullista 

koulutustoimintaa, josta aiheutuvat kustannukset perittiin kokonaan koulutuksen 

maksajalta. Käytännössä yli 90 % kurssikeskusten koulutustarjonnasta oli 

työllisyyskoulutusta. Lainsäädäntömuutoksen jälkeenkin valtaosa 

koulutustarjonnasta on edelleen työvoimapoliittista aikuiskoulutusta.3

1 Suomen asetuskokoelma 760/1990,761/1990 ja 762/1990
2 Suomen asetuskokoelma 31/1976 ja 206/1976
J Suomen asetuskokoelma 762/1990 ja 912/1990
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Lainsäädäntömuutoksella v. 1991 pyrittiin saamaan koulutustarjonta 

mukautumaan kysyntää vastaavaksi. Markkinavoimien oletettiin korjaavan mm. 

tarjonnassa ja hinnassa olevat vääristymät. Kun koulutusta oli mahdollista ostaa 

suuriakin määriä eri järjestäjiltä, oletettiin sen pakottavan ammatilliset aikuis- 

koulutuskeskuset kehittymään ja mukautumaan liiketaloudellisten periaatteiden 

mukaisesti. Lainsäädäntömuutos antoi toisaalta mahdollisuuden toimia 

liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja toisaalta pakotti muuttamaan 

joitakin asioita mm. koulutustarjonnan rakennetta kysyntää vastaavaksi.

Uuden lainsäädännön tarkoitus oli, että ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 

voivat toimia varsin itsenäisesti. Jatkuakseen toiminnan oli oltava taloudellista ja 

tuloksellista. Siirtymävaiheen jälkeen aikuiskoulutuskeskukset joutuvat vas

taamaan toimitiloistaan aiheutuvista kustannuksista, kalustohankinnoista, 
toiminnan aiheuttamista käyttökuluista sekä kehittämismenoistaan.4 Lain mukaan 

ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tarkoitus ei ollut kuitenkaan voiton 

tavoittelu, kertyvät varat tuli käyttää toiminnan kehittämiseen. Aikuiskoulutus

keskuksille suoritetaan toiminta-avustusta päätetyn kaavan mukaisesti, joka 
aluksi oli n. 30 % avustuksen perusteeksi hyväksyttyjen menojen suuruudesta.5 

Valtio korvaa myös aiemmin hyväksymänsä vuokramenot tehtyjen päätösten 

mukaisesti vuoteen 1995 tai määräaikaisen sopimuksen päättymiseen asti. 

Suunnitteilla oli myös toiminta-avustuksen asteittainen häviäminen. Vuoden 1999 

toiminta-avustuksen suuruus on 10 %.

Tällä hetkellä aikuiskoulutuskeskusten toiminta on säädetty osaksi ammatillisen 

aikuiskoulutuksen lainsäädäntöä6 ja työvoimapoliittisen koulutuksen lisäksi se voi 

saada tuloja opetus- ja kulttuuritoimen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen 
rahoituslainsäädännön perusteella.7

4 Hallituksen esitys nro 12, 1990
5 Valtioneuvoston päätös 8.11.1990
6 Suomen asetuskokoelma 631/1998 ja 918/1998
Suomen asetuskokoelma 635/1998, 806/1998 ja 1138/19967
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1.2 TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVAN ORGANISAATION KUVAUS

Tutkimuksen kohteena on kaupungin koulutuslautakunnan alaisuudessa toimiva 

oma tulosalueorganisaatio. Varsinaista toimintaa säätelevien lakien lisäksi sen on 

täytettävä mm. kunnallislain määräykset. Lisäksi kaupungissa on oma 

säännöstönsä, josta taloushallintoa koskevat lähinnä taloussääntö ja 

tarkastussääntö. Ylimpänä johtavana elimenä on kaupunginvaltuusto, varsinaisen 

toiminnan hoitamisen vastuu on koulutuslautakunnalla. Käytännössä 

johtosäännöllä on siirretty päätäntävalta aikuiskoulutuskeskukselle suurelta osin 

kaikkien toimintaan liittyvien päätösten osalta.

Toimintaa harjoitetaan viiteen eri tulosyksikköön jakautuneena. Tulosyksiköt on 

muodostettu koulutusalojen pohjalta ja kukin tulosyksikkö järjestää perus-, jatko- ja 

täydennyskoulutusta omilla koulutusaloillansa. Hallinto ja kiinteistöt hoidetaan 

keskitetysti ja niiden menot sisältyvät tulosyksiköiden katetavoitteeseen.

Etelä-Kymenlaakson ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen organisaatio on 

kuvattu kuviossa nro 1.
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1.3 TUTKIELMAN TAVOITTEET JA AIHEEN RAJAUS

Tutkielman tavoitteena on ammatillisen aikuiskuiskoulutuskeskuksen 

laskentatoimen kehittäminen niin, että se palvelee osaltaan aikuiskoulutuskes

kuksen strategista suunnittelua sekä myös päivittäistä operatiivista toimintaa. 

Ajallisesti tutkimus sattuu vaiheeseen, jossa aikuiskoulutuskeskukset ovat 

toimineet uuden lainsäädännön mukaisesti kahdeksan vuotta. Keskuksissa on 

edelleen tarvetta kehittää markkinavoimien ehtojen mukaista toimintaa. Erikoisesti 

tällä hetkellä asia on tutkimuksen kohteena olevassa aikuiskoulutuskeskuksessa 

ajankohtainen, koska sen osalta on tehty päätös liikelaitosmuutoksen 

suunnittelusta. Laskentatoimen johtolanka on ammatillisen aikuis

koulutuskeskuksen toiminta-ajatus ja sen toteuttamiseksi laadittu 

kehittämissuunnitelma. Tutkimuksen kohteena ovat kehittämissuunnitelmassa 

asetetut päämäärät ja tavoitteet. Tutkielma pyrkii antamaan suuntaviivat budjetin 

laadinnalle, tuloksen ennustamiselle, tulosyksiköiden keskinäiselle vertaamiselle 

sekä mahdollisimman oikealle hinnoittelulle.

Tutkimuksen kohteena on laskentatoimen tehtäväkenttä tulosyksiköksi hajautetun 

organisaation päätöksentekoprosessin apuvälineenä eli laskentatoimi toimii koko 

organisaation konsulttina laskentaan liittyvissä asioissa, auttaa ja neuvoo 

erilaisissa tilanteissa. Organisaatiossa se on sivuelimen asemassa.

Ratkaisua on tarkoitus hakea tutkimalla niin tulosyksikköorganisaation, strategisen 

suunnittelun kuin budjetoinnin ja hinnoittelun teorioita, kannattavuuden mittareita 

ja menojen, tulojen ja tuoton muodostumista sekä jossain määrin rahoituksen 

suunnittelua ja investointilaskentaa yleisten teorioiden valossa. Talousarvion laa

dinta, toimeenpano ja seuranta ovat keskeisiä tutkimuksen kohteita ko. 

aikuiskoulutuskeskuksen osalta. Tutkimuksen kohteena olevan organisaation 

luvut ovat tarkastelun kohteena, jotta ehdotetun mallin käyttökelpoisuus selviäisi. 

Näin menetellen tutkimuksen tavoitteena olevat suositukset toimintatavoiksi ovat 

perusteltavissa.

Esimerkit pyrkivät valaisemaan, mitä tietoa laskentatoimesta tulisi saada ja miten



niitä voidaan hyödyntää. Ajattelun lähtökohtana on pitkälle mk/suorite-periaate 

unohtamatta kuitenkaan sitä, minkälaiseen kokonaisvaltaiseen tulokseen se 

johtaa.
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1.4 TUTKIELMAN RAKENNE

Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään ammatillisen aikuiskoulutuskeskusten 

syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä lakiuudistuksen tavoitteita. Siinä kuvataan 

lyhyesti tutkimuksen kohteena oleva organisaatio. Kappaleesta ilmenee las

kentatoimen kehittämistarve sekä tutkimuksen tavoitteet sekä menetelmät, joilla 

tavoite pyritään saavuttamaan.

Toisessa kappaleessa tutkitaan tulosyksikköorganisaation ominaisuuksia. Esillä 

ovat ehdot, joiden tulee täyttyä, jotta organisaatio voidaan jakaa tulosyksiköiksi. 

Tutkimusorganisaation kehittämissuunnitelmasta esitellään ne kohdat, jotka ovat 

oleellisia laskentatoimen kehittämisen kannalta. Lisäksi selvitetään 

laskentatoimen osuutta yrityksen ohjausjärjestelmässä.

Kolmannessa kappaleessa kuvataan nykyinen laskentajärjestelmä. Lähinnä 

käsitellään sitä, millainen on tutkimusajankohdan kunnallinen laskentajärjestelmä. 

Siinä kuvataan myös taloussääntöuudistuksen ja kirjanpitojärjestelmän 

vaihtamisen pääpiirteet. Tilinpäätöksen rakenne ja hyödyntäminen käsitellään 

tässä yhteydessä. Talousprosessiosassa kuvataan lyhyesti 

aikuiskoulutuskeskuksen reaali-ja rahaprosessi. Nykyisin käytössä oleva 

kustannusten seurantajärjestelmä sekä käytössä olevat tunnusluvut esitellään 

kappaleessa. Lisäksi kuvataan SVVOT-analyysin avulla laskentatoimen 

kehittämiskohteet.

Neljäs kappale käsittelee tulostavoitteiden asettamista ja niiden seurantaa. 

Ensimmäiseksi käsitellään yleensä tulosennusteiden laatimiseen liittyviä 

ongelmia. Pitkän aikavälin tulosennusteiden laatimista käsitellään 

taloussuunnittelun yhteydessä. Lyhyen aikavälin tulosennusteita käsiteltäessä
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tutkitaan talousarvion laadintaa ja seurantaa sekä toimintavuoden tuloksen 

ennustamista toimintavuoden aikana. Mittarit ja tunnusluvut osassa tutkitaan 

yleensä kannattavuuden seuraamiseksi mahdollisia tunnuslukuja sekä annetaan 

suositus tutkimusorganisaatiossa tulosyksiköiden vertaamiseksi käyttöön 

otettavalle tulosmatriisille.

Viides kappale käsittelee erilaisia hinnoittelujärjestelmiä ja tutkimusorganisaation 

hinnoittelusysteemiä. Siinä tuodaan esille suositus hinnoittelujärjestelmän 

kehittämiseksi.

Kuudennessa kappaleessa käsitellään rahoituksen suunnittelua sekä 

kassanhallintaa. Esillä on myös investointipäätöksiin liittyvät laskentamenetelmät.

Seitsemännessä kappaleessa tuodaan esille yhteenveto ja johtopäätökset 

tutkimuksessa ilmenneiden asioiden pohjalta.

2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN LASKENTATOIMEN 

TEHTÄVÄT

2.1 LASKENTATOIMEN PERUSLÄHTÖKOHDAT

2.1.1 TULOSYKSIKKÖORGANISAATIO

Tulosyksiköiden muodostaminen vaatii pohjakseen tulosjohdetun organisaation. 

Tuloksekas strategiatyö konkretisoituu useimmiten tulosyksiköissä. 

Tulosjohdetussa yrityksessä on erilainen päivittäinen johtamisen ja työskentelyn 

ilmapiiri. Tulosjohdetun ja ei-tulosjohdetun työyhteisön tunnuspiirteet ilmenevät 

päivittäisessä suhtautumisessa asioihin, toimintoihin, raportteihin ja saavutettuihin 

tuloksiin esim. kuviossa nro 2 esitetyn kaltaisesti.
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Ei-tulosjohdettu työyhteisö

Suunnittelussa

-vaara pelkkään budjetointi-

painotteisuuteen

-tuloskäsite nähdään usein kapeasti 

vain numeroina

Päivittäisjohtaminen

-ei tietoisesti nivelly suunnitteluun eikä

tulostavoitteisiin

Seurannassa

-ei jatkotoimenpiteitä

Kielellisiä ilmaisuja 

-kustannuspaikka 

-budjetointi 

-tilikokous

Johtamisen kehittymisessä vaara 

-poukkoilevaan osakehittämiseen 

-usko hyppäyksenomaiseen ke

hittymismahdollisuuteen

Tulosjohdettu työyhteisö

Suunnittelussa 

-laaditaan toiminta- ja kehi

tyssuunnitelmat sekä budjetit 

-tulosselkeys ja -tavoitteisuus

Päivittäisjohtaminen 

-perustana sitoutuneisuus tu

lostavoitteisiin 

-jatkuva välitulosseuranta

Seurannassa

-tehdään johtopäätöksiä toimenpiteiksi 

Kielellisiä ilmaisuja

-tulospaikka (paitsi kustannuslaskennan 

käsitteenä)

-tulossuunnittelu

-tulosseurantakokous

Tulosjohtamisessa kehitytään 

-ohjattujen muutosprosessien avulla 

-onnistumisista ja epäonnistumisista 

oppimalla

Kuva 2 Ei-tulosjohdetun/tulosjohdetun työyhteisön tunnuspiirteet

(Lähde:Santalainen, Voutilainen, Porennene 1990, s. 30-31)
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Jotta voidaan sanoa olevan kyse tulosjohtamisesta tulee sen täyttää pysyvästi 

kolme peruspiirrettä:

- johtamisen kolme perusvaihetta (työsuunnittelu, päivittäistujo ja tujovalvonta)

- laajasti ymmärretty tuloskäsite (liiketoiminnalliset, toiminnalliset ja tukitulokset)
- organisaation ja sen jäsenten tahdistettu kehittyminen muutosprosessina.8

Työsuunnittelu soveltuu hyvin strategisen suunnittelun kanssa. Siihen kuuluvat 

niin visiot, tavoitteet kuin vuositulossuunnitelma. Päivittäistujo keskittyy 

organisaation olennaisiin tulostekijöihin. Tujovalvontaan kuuluu jatkuva seuranta 

ja päätösten tekeminen tavoitteisiin suoritettujen vertailujen pohjalta.

Liiketoiminnalliset avaintulokset ovat yleensä konkreettisesti määritettävissä, 

mitattavissa ja arvioitavissa. Useasti ne ilmaistaan tunnuslukuina tilinpäätöksen 

tai muun sovitun raportointiajankohdan yhteydessä.9

Seuraavassa esimerkkejä liiketoiminnallisista avaintuloksista:

Liiketoiminnallinen avaintulos Tavoitemittari

- Myyntivolyymi

- Liikevaihto

- Markkinaosuus

- Kustannukset

- - tehokkuus

Määrää osoittavat mittarit 

mk

Markkinaosuus-%

mk

Erilaisia määrä-ja %- 

mittareita

8 Santalainen, Voutilainen, Porenne 1990, s. 45

9 Santalainen, Voutilainen, Porenne 1990, s.100
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- - tuottavuus

- - taloudellisuus n

- Tilikauden voitto tai tappio mk

- Maksuvalmius

- Kannattavuus

- Vakavaraisuus

Katteet, ROI (mk:a, %:a) 

Kassajäämät mk 

Vieras/oma pääoma erittelyt

- Pääomarakenne
10

Vuosittain tulee päättää, mitkä valitaan avaintuloksiksi ja lisäksi tulee päättää 

niiden tärkeysjärjestyksestä. Vuosisuunnittelun yhteydessä tulee tarkistaa 

kehittämiskohteet, mikä auttaa sen vuoden avaintulosten valinnassa.

Kaikkia organisaatioita ei ole mielekästä jakaa tulosyksiköihin. Tiettyjen asioiden 

tulee täyttyä, jotta tulosyksiköitä pystytään sitten vertaamaan keskenään:

1. On harkittava, kuinka haluttu tulosyksikköorganisaatio pitäisi rakentaa, jotta se 

täyttäisi spesifisen tarkoituksensa

2. Eri erät pystytään jakamaan tulosyksiköille:

- myyntituotto

- alennukset

- myynnin kustannukset

- välittömät kustannukset

3. Miten saadaan informaatio:

- myyntituotoista

- myyntikustannuksista

- tulosyksikön välittömistä kustannuksista

4. Toimivalta- ja vastuukysymykset pystyttävä selvittämään

5. Päätettävä, mitä tulosyksiköiden tuloksista aiheutuu

6. Selvitettävä tulosyksiköiden johtajien kyvyt ja halukkuus yksikkönsä

10 Santalainen, Vuotilainen, Porenne 1990, s.100
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johtamiseen hinta-, asiakas-, tuotemix- ja kustannuspolitiikan suhteen 11

Yritysjohdon tehtäväksi jää tulosyksiköiden toiminnan koordinointi eli 

tulosyksikköorganisaation ohjaaminen. Ohjausjärjestelmässä voidaan 

rakenteellisesti erottaa seuraavat osat:

a) Tavoitteiden asettamisjärjestelmä, joiden varaan yksiköiden 

toimintasuunnitelmat rakentuvat

b) Suunnittelujärjestelmä, jonka avulla yritykselle laaditaan strategia sekä 

toimintasuunnitelmat ja budjetit

c) Resurssien allokointijärjestelmä, jonka avulla erityisesti investointeihin 

käytettävä pääoma kohdennetaan yksiköille.

d) Rekisteröinti- ja raportointijärjestelmä, jonka välityksellä toteutumatiedot 

kerätään.

e ) Suorituksen arviointijärjestelmä, jonka avulla päätellään, miten tulosyksiköt 

ovat suoriutuneet tehtävästään.

f ) Johdon palkitsemisjärjestelmä, jonka avulla johdon saama korvaus kytketään 

suoritukseen.12

Sen mukaan minkälainen päätäntävalta annetaan tulosyksiköille ne voidaan jakaa 

seuraavasti:

- cost center, vastuu kustannuksista

- profit center, vastuu kustannuksista ja tuotoista (vastuu tuloksesta/katteesta)
- investment center, vastuu tuloksesta ja tarvituista resursseista.13

Yleensä tulosyksikön omat kustannukset ovat melko helposti määriteltävissä, 

ongelma tulee yleensä yhteisten kustannusten jakamisesta eri tulosyksiköille.

11 Koriin 1977, s. 74

12 Virtanen 1984, s. 24 - 25
13 Lifim 1990, luentomoniste
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Tutkittaessa sitä, mikä asetetaan ensisijaiseksi selviytymistä kuvaavaksi tekijäksi, 

tulee ottaa huomioon, mikä tunnusluku ao. organisaatiossa parhaiten kuvaa 

kannattavuutta. Markkamääräisistä kannattavuusmittareista yleisimmin sovellettu 

on eri 11 i skäyttökate, joka ilmaisee tulosyksikön toiminnan aikaansaaman 

aiheuttamisperiaatteen mukaisen katteen. Tulosyksikön erillistulos eroaa siitä sen 

suhteen, että juoksevien kustannusten lisäksi poistot on otettu huomioon. Lisäksi 

tulosyksikön tulos voidaan laskea vähentämällä tuloksesta mm. 

yhteiskustannukset.14

Sitten kun on sovittu tulosyksiköiden pääjaosta tulee näin muodostetut yksiköt 

jakaa edelleen tarpeen mukaan useampiin alayksiköihin (tulosyksiköt 1, 2, 3 

jne).15

2.1.2 KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on aloittanut toimintansa 

jo v. 1972 Etelä-Kymenlaakson Ammattikurssikeskus nimisenä. Vuoden 1991 

lainsäädäntömuutos käynnisti kehittämistyön tutkimuksen kohteena olevassa 

organisaatiossa. Kehittämistyön ensimmäinen tehtävä oli määritellä toiminta- 

ajatus, jonka mukaan oppilaitos kehitti ja markkinoi yrityksille, yhteisöille ja 

yksityishenkilöille ajanmukaisia ammatillisia koulutus- ja konsultointipalveluja 

näiden sopeutuessa markkinoiden muutoksiin.16 Vuosille 1996 - 2000 laaditussa 

uudistetussa liiketoimintasuunnitelmassa hyväksytyn toiminta-ajatuksen mukaan 

aikuiskoulutuskeskus kehittää osaamista, jonka avulla yksityiset, yritykset ja

L4 Virtanen 1984, s 72 - 73
15 Koriin 1977, s. 76

16 Ekaks- kehittämissuunnitelma 1991, s.3
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yhteisöt parantavat kilpailukykyään markkinoillaan.17

Liikeidean mukaan tuote valmistetaan mahdollisimman pienin 

kokonaiskustannuksin. Asiakkaina ovat toimialueen työvoimatoimistot, kunnat, 

yritykset ja yhteisöt sekä työikäinen väestö. Päätuotteita ovat työvoimapoliittinen, 

ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus sekä oppisopimuskoulutus ja 

konsultointi. Sivutuloja hankitaan oppilastöiden ja työharjoittelun myynnillä. 

Uutena tuotteena tarjontaan ovat tulleet mukaan ammattitutkinnot, myös erilaisten 

projektien määrä on kasvanut.

Toimintatapoihin kuuluu taloudellinen kannattavuus. Tavoitteena on siirtyä 

vaiheittain liikeyrityksissä noudatettavaan tulosseurantaan koko yksikön, 

osastojen, koulutusprojektien ja kurssien sekä yksittäisten opettajien tasolla. 

Taloudenhoidon kehittäminen on edelleen tarpeen. Tulevaisuuden visiosta 

voidaan päätellä, että toiminta tulee jatkumaan lähes samanlaisessa 

kilpailuympäristössä. Ulkomaalaisille annettavan koulutuksen ennakoidaan 

lisääntyvän.

Alueella on paljon koulutustarjontaa ja sen myötä kilpailua, mutta toisaalta 

oppilaitoksella on pitkä kokemus työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämisessä, 

samoin aikuisille järjestettävässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Toiminnassa 

on noudatettava kunnallislain määräyksiä, mikä osaltaan aiheuttaa jäykkyyttä 

hallintoon. Toisaalta se antaa tiettyä turvallisuutta, mitä yrityksissä ei ole.

Tuotevalikoiman rakentamiseen ja markkinointiin on kiinnitettävä erikoista 

huomiota. Valikoimaan tulee kuulumaan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen 

järjestäminen. Toiminnan tulee pysyä kannattavana, mikä edellyttää mm., että 

osastot toimivat tulosyksikköinä. On kehitettävä entistä tehokkaampia ja 

taloudellisimpia menetelmiä osaamisen kehittämiseksi. Osastoja tulee seurata 

talouden, myynnin ja tuotekehityksen osalta.

17 EKAKS- liiketoimintasuunnitelma 1996 - 2000



Tuotteet tulee pystyä myymään lyhyellä toimitusajalla ja niiden tulee vastata 

tilaajan vaatimuksia.
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Päämääränä on mm. maksullisen palvelutoiminnan lisääminen 10 %:lla vuodessa. 

Kustannusrakenne tulee pystyä oikaisemaan. Tavoitteena on kiinteiden 

kustannusten vähentäminen alle 50 %:iin oppilastyöpäivän hinnasta. Myös 

muuttuvien kustannusten osalta on havaittu korjaamisen aihetta. Optimaalisen 

tuotevalikoiman rakentaminen on yhä olennainen tekijä tavoitteisiin pyrittäessä.

Kilpailun todetaan kiristyneen edelleen ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 

on välttämätöntä. Koulutuksessa pyritään ottamaan asiakkaan kehittymistarpeet 

huomioon ja koulutuksen vaikuttavuus mitataan.

Kehittämiskohteet on analysoitu SVVOT-analyysin mukaan. Ongelmana on mm. 

kertatuotteiden lyhyt elinkaari, kallis toimitilakiinteistö, kustannusseuranta ja 

sisäinen markkinointi. Kustannusseurannan vaikeutena on mm. se, että joudutaan 

noudattamaan kaupungin yleisiä toimintaperiaatteita eikä

aikuiskoulutuskeskuksen yksilöllisiä tarpeita pystytä asettamaan etusijalle. Lisäksi 

tehtävään on liian vähän käytettävissä henkilöstöresursseja.

Taloudellinen toimeentulo on altis suhdannevaihteluille, laskusuhdanteessa 

työvoimapoliittisen koulutuksen osuus kasvaa ja yritysten ostama koulutus 

vähenee ja päinvastoin. Tuotevalikoima tulisi olla rakennettu niin, että 

aikuiskoulutuskeskus säilyy hengissä suhdanteiden muuttuessa.

Uuden kirjanpitojärjestelmän pohjalta koetaan tarpeelliseksi kehittää edelleen mm. 

hinnoittelujärjestelmää esim. toimintolaskentaa hyödyntäen. Kannattavuuden 

seuraamiseksi tulee löytää sopivat mittarit. Yksittäisistä tuotteista tehdään 

elinkaarianalyysit ja kannattavuuslaskelmat. Tarjolla olevaa tuotevalikoimaa 

seurataan jatkuvasti ja käynnistetään systemaattinen tuotekehittely. 

Tuotekehittelyssä otetaan huomioon niin työvoimahallinnon kuin yksittäisen 

opiskelijan tarpeet.
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Edellä kuvattujen kehittämissuunnitelmien päämäärät ja tavoitteet on pyritty 

ottamaan huomioon laskentatoimen tehtäväkenttää määriteltäessä.

2.2 LASKENTATOIMEN OSUUS YRITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ

Laskentatoimella on osuutensa yrityksen strategisessa suunnittelussa 

kannattavuuden arvioimisessa. Strategisen tason talousohjaus keskittyy mm. 

yrityksen taloudellisten päämäärien asettamiseen, liiketoimintojen tarkasteluun 

taloudellisina sijoituksina eli portfolioina, resurssien allokointiin eri 

liiketoiminnoille, kilpailija-analyyseihin sekä yrityksen omien strategisten etujen 

etsintään ja määrittelyyn.18 Yrityksen tulevaisuutta on mahdollisuus tarkastella 

erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrittää hakea mahdollisimman edullista 

portfoliota ottamalla huomioon että yksi tai useampi ympäristötekijä saattaa 

muuttua. Laskentatoimen avulla voidaan ennustaa eri portfolioiden 

kannattavuutta eri toimintaympäristöissä. Tulevaa kehitystä voidaan kuvata mm. 

käyttämällä ennustetekijöinä käytössä olevaa tunnuslukujärjestelmää tai 

asettamalla tietty roin arvo tavoitteeksi tietyssä ajanjaksossa.

Kokonaisuutta tarkasteltaessa valitun yhdistelmän tulee täyttää seuraavat asiat:

1. Lyhyen tähtäyksen kasvu

2. Pitkän tähtäyksen kasvu

3. Lyhyen tähtäyksen kannattavuus

4. Pitkän tähtäyksen kannattavuus

5. Strateginen joustavuus

6. Synergia19

18 Neilimo, Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi 1997, s. 12

19 Ansoff 1984, s. 204
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Strategisen suunnittelun tavoitteena voi olla tietyn tavoitteen saavuttaminen 

pitkällä aikavälillä. Tavoite voi olla ilmaistuna tunnusluvun avulla. Tavoitteen 

ennustaminen ja toteutumisen seuranta tapahtuu laskentatoimen käyttämin 

menetelmin.

Taktisella tasolla strategisen tason tavoitteet konkretisoituvat. Taloushallinnon 

vuosijärjestelmän ja strategisen suunnittelujärjestelmän yhteys voisi toimia esim. 

kuviossa 3 esitetyn aikataulun mukaisesti.

Kuukausi talousprosessi strateginen suunnittelu

prosessi

tammi vuoden käynnistys liikeidean tarkistus

helmi avainalueiden

tarkistus

maalis päämäärien tarkistus

huhti talousarvion seuranta

touko osastojen strategia-

kierrokset

kesä talousarvion valmistelu

heinä

elo strategian täsmennys

syys talousarvion

hyväksyminen

loka

marrras

joulu

Kuva 3 Taloushallinnon ja strategisen suunnitteluprosessin yhteys

Operatiivinen johtaminen kohdistuu jokapäiväisiin toimintoihin ja operatiivinen 

laskentatoimi kattaa yrityksen koko toimintakentän. Yritys on itseasiassa
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toimintojensa summa.20

Laskentatoimen päivittäisiin tehtäviin kuuluu erilaisia tiedonkeräystehtäviä niin 

markkojen kuin suoritteiden osalta ja tiedottaminen näistä edelleen organisaation 

eri osille. Tehtävät käsittävät mm.

- kustannusrakenteen selvittämistä (muuttuvien/kiinteiden 

kustannusten jakautuminen)
- kustannuslajilaskennan avulla selvitetään mm. tuotteen 

kustannusrakenne eri kustannuslajien suhteen (palkat, materiaalit, 

palveluiden ostot jne.)

- katetuottolaskennan avulla annetaan lausunto tuotteen myyntihinnan 

kelpoisuudesta suunnitteilla olevan kaupan perustaksi

- projektien budjetoinnin avustaminen on projektihakemusten yksi 

olennainen osatekijä

- investointien kannattavuuslaskelmat toimivat hankintapäätösten 

pohjana

- rahoituksen riittävyys tulee taata niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä 

ja laskentatoimen avulla ennustetaan ja arvioidaan rahoitukseen 

liittyvät tekijät

Kokonaisuutta tarkasteltaessa talousjohtaminen sisältää taloustavoitteiden 
asettamisen ja toimintojen määrittelyn näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.21 

Suunnitteluun kuuluu tavoitteiden asettaminen, jokapäiväiseen tehtäväalueeseen 

kuuluu suunnitelmien toteuttaminen ja valvontatehtävään tehtyjen suunnitelmien 

toteutumisen seuranta.

Talousjohtamisen systematiikka voidaan kuvata kuviossa nro 4 esitetyllä tavalla. 

Tulosyksikköorganisaation johtamisen kannalta katsottuna on muistettava, että 

tavoitteita on mahdollista asettaa myös tulosyksikkötasolle ottaen huomioon 

tulosyksiköille annetut vaikuttamismahdollisuudet päätöksenteon osalta.

20 Neilimo, Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi 1997, s 12
21 Neilimo, Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi 1997, s 12
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Kannattavuus
tavoitteet

Tuottavuus-
tavoitteet

Pääomarakenne-
tavoitteet

Likviditeetti-
tavoitteet

Tulos
ennen
satunnais 
eriä ja 
veroja 

l.

YRITYÍ TASO Käyttö
pääoma
tavoite

1V
Tulos
yksikön
tulos
poistojen
jälkeen

TULOSYKS IKKÖTASO

+
Vaihto-
omai
suuden
määrä

1

1
Suoritteen
myynti
kate

SUORITE TASO

▼
Suoritteen
myynti-
aikaehto

tavoitteiden
asettaminen

toimintojen
suoritus

toteutumisen
valvonta

Kuva 4 Talousjohtamisen systematiikka

(Lähde: Neilimo, Uusi-Rauva 1997, s.23)

Kun laskentatoimen tuottama tieto ja informaatio yhdistetään edellä kuvattuihin 

yritysjohdon perustehtäviin: suunnitteluun, toimeenpanoon ja tarkkailuun saadaan 

käsitys laskentatoimen kytkeytymisestä johdon päätöksentekojärjestelmään. 

Laskentatoimen systematiikassa laskentatoimi jaetaan suunnittelu-, tarkkailu-ja 

informaatiolaskelmiin. Kuviosta nro 5 nähdään kokonaisuuden jakautuminen eri 

laskelmatyyppeihin tarkoituksineen.
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laskelman
tyyppi laskelma

laskelman
tarkoitus

suunnittelua
avustavat

vaihtoehto
laskelmat valinta

tavoite
laskelmat toiminnan

ohjaus

valvontaa
avustavat

tarkkailu
laskelmat

tiedottamista
avustavat

informointi
laskelmat vaikuttaminen

Kuva 5 Laskentatoimen systematiikka 

(Lähde: Neilimo, Uusi-Rauva 1997, s. 34)

3. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN LASKENTATOIMEN 

NYKYTILAN KUVAUS

3.1 NYKYINEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ

3.1.1 TALOUSARVIO JA KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ

Tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa 90-luku on ollut jatkuvan 

muutoksen aikaa kirjanpitojärjestelmien osalta. Vuoden 1991 alusta lukien otettiin 

käyttöön Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan suosituksen nro 30 

mukainen kuntainliiton talousarviota ja kirjanpitoluokituksia koskeva talousarvio
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sekä sen mukainen seuranta- ja kirjanpitojärjestelmä. Aikuiskoulutuskeskuksen 

siirtyessä vuoden 1994 alusta alkaen Kotkan kaupungin omistukseen siirryttiin 

kirjanpitojärjestelmän osalta noudattamaan omistajakunnan käytäntöä. Kuntalain 

kuntien taloutta koskeva luku tuli voimaan 1.1.1997 ja kunnissa siirryttiin 

noudattamaan kirjanpitolakia soveltuvin osin.

Kirjanpidon osalta Kuntalaki (67 §) antaa seuraavan määräyksen: Kunnan 

kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä 

tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja 

tämän lain 68-70 §:n soveltamisesta.

Kunnan kirjanpitojärjestelmä tulee olla hoidettu niin, että sen avulla voidaan 

huolehtia kaikista Kuntalain ja Kirjanpitolain asettamista vaatimuksista. Kuviosta 

nro 6 ilmenee kunnan talousarvio ja suunnitelmarakenne, jonka vaatimukset 

kirjanpitojärjestelmän tulee täyttää.
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yleisperustelut

KÄYTTÖTALOUSOSA toimielinC

toimielin В

toimielin A

tehtävä 2

tehtävä 1 
toiminnalliset 
tavoitteet 

„toimintamenot 
toimintatulot
netto

TULOSLASKELMAOSA

Varsinainen toiminta 
" Toimintatulot 
“ Toimintamenot 
Toimintakate 

Verotulot 
Valtionosuudet 
ALV: :n takaisinperintä 

Käyttötakate 
Rahoitustulot ja -menot 

Korkotulot 
Muut rahoitustulot 
Korkomenot 
Muut rahoitusmenot 

Vuosikate____________
Suunnitelmapoistot 
Satunnaiset menot ja tulot. 
Tilikauden tulos 
Poistoeron muutos 
Varausten muutos 
Rahastojen muutos 
Tilikauden yli-/alijäämä

INVESTOINTIOSA

toimielinC

toimielin В

toimielin A

hanke 2

hannke 1

menot.
tulot__
netto

RAHOITUSOSA

Kunnan toiminta 
Tulorahoitus 
. Vuosikate 
. Satunnaiset erät 
Pakollisten varausten muutos 

Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit ^____
Rahoitusosuudet investointeihin 
Käyttöomaisuuden myyntituotot 

Pitkäaikaisten saamisten muutokset 
Antolainojen vähennys 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vä

hennys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 
Rahoitus] äämäMarve 
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vä

hennys
Toimintapääoman muutos

Kuva 6 Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne

(Lähde: Harjula, Prättälä 1996, s. 376)
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Keskeisimmät muutokset aiempaan verrattuna olivat:

- Tilinpäätökseen otettiin kuuluvaksi tuloslaskelma.

- Käyttöomaisuuskirjanpidon erien jaksotus-, kirjaamis- ja arvostuskäytäntö 

muuttui.

- Kunnissa siirryttiin suunnitelmapoistoihin.

- Yli- ja alijäämä alettiin kirjaamaan taseeseen tuloslaskelman kautta.

- Tilinpäätökseen lisättiin kuuluvaksi konsernitase.

Kaupungin taloussäännössä annetaan kaikille toimialoille yhteiset 

taloussuunnittelua, rahatointa ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa 

koskevat määräykset.

Käyttötalousosassa ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on yksi kokonainen 

tulosalue, joka jakautuu tulosyksiköihin. Käyttötalousosassa käsitellään 

varsinaiset toiminnalliset menot. Teknisen viraston sisäisenä palveluina hoitamien 

kiinteistöjen hoitomenot sisältyvät tulosalueen määrärahaan. Opetusalojen 

tulosyksiköt toimivat kukin omana osastonaan osastonjohtajan johdolla 

tulosvastuullisesta

Yhteisten kustannuspaikkojen (hallinto, kehittäminen, jakamattomat ja kiinteistö) 

menot eivät ole varsinaisia tulosyksiköitä. Niiden menot katetaan osastoille 

asetettavassa katetavoitteessa. Lisäksi tulosalueen kustannuslaskennallisina 

erinä näkyvät omaisuuden laskennalliset korot ja poistot.

Investointimenoihin kuuluvat hankkeittain käyttöomaisuuden hankinnat ja 

perusparannukset. Kalustohankinnat ovat tyypillisimpiä investointiosan menoja. 

Investointimenoksi luokitellaan mm. irtaimistohankinta, jonka hankintameno on 

vähintään 50.000,- markkaa.

Talousarvioon ja kirjanpitojärjestelmään liittyvät tärkeimmät käsitteet ovat:

- tulosalue, joka on keskeinen vastuualue toiminta-ajatuksen toteuttamisessa
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- hanke, joka on käyttöomaisuuden hankinta- tai perusparannuskokonaisuus

- määräraha on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle hyväksymä menojen 

markkamäärä

- käyttösuunnitelmalla määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan tulosyksiköille ja 

kohteille.22 23

Koko kaupungin kirjanpito hoidetaan AdeEko+ - kirjanpitojärjestelmällä, joka on 

otettu käyttöön sovitussa laajuudessa. Tiliöinnissä on mahdollista ottaa huomioon 

seuraavat erät:

-tili

- organisaatioyksikkö: koulutusala

- toiminto: koulutuslaji

- kumppanikoodi: sisäinen/ulkoinen

- ALV-koodi

- kurssi numero/projekti

Kirjanpitojärjestelmä sinänsä antaa tarkkaa tietoa muuttuvien menojen osalta 

edellyttäen, että meno kirjaamisvaiheessa pystytään kohdentamaan oikein 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Samasta laskentajärjestelmästä saadaan sekä sisäisen että ulkoisen laskennan 

tulosteet. Annetun ohjeen mukaan kirjanpito kannattaa pitää perustiedostona sekä 

ulkoiselle että sisäiselle laskennalle. Tapahtumat rekisteröidään samalla 

tallennuksella useammalla koodauksella.
23

22 Kunnallisen laskenta!, uudistamis!., suositus nro 30, s. 17

23 Toriseva, Oy Audiator Ab, luentomoniste 1995
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3.1.2 TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös laaditaan kuten talousarviokin kuntalain (68 §) ja muiden säännösten 

mukaisesti. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja valtuuston on käsiteltävä 

tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toteutumisvertailuun kuuluu myönnetyt 

määrärahat, tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tulojen kertyminen, 

määrärahan ja tuloarvion ylitys tai alitus sekä valtuuston asettamat toiminnalliset 

tavoitteet ja niiden toteutuminen.

Tilinpäätöksestä tulee tehdä toimintakertomus, johon on sisällytettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Käytännössä edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä 

jaetaan muutakin tarpeelliseksi koettua informaatiota ja sitä käytetään hyväksi 

kaikenlaisessa päätöksenteossa.

Tavallisesti tilinpäätös sisältää sanallisen selvityksen vuoden menoista ja tuloista, 

johon kuuluu mm. kokonaismenojen toteutumisvertailu arvioituun nähden. Siitä 

selviää käyttötalous-, investointi-ja rahoitusosan toteutumat. Toiminnan 

jakautuminen eri koulutusmuotojen kesken markkamääräisesti ja toiminnallisesti 

kuuluu myös jaettavaan informaatioon. Kuluneen vuoden rahoitusrakenteen 

muodostuminen ilmoitetaan myös erillisinä tietoina.

Mikäli aikuiskoulutuskeskus ei ole pysynyt sille asetetussa nettotavoitteessa, tulee 

alitus hyväksyttää valtuustossa. Selvitys sisältää kuvauksen toiminnan 

toteutumisesta menojen ja tulojen osalta sekä oleellisimmat alitukseen johtavien 

syiden kuvaukset. Samassa yhteydessä yleensä verrataan tulosta aikaisempien 

vuosien toteutumaan. Lisäksi nettobudjetoinnin toteutumisesta raportoidaan



erikseen kaupunginhallitukselle. Valtuustolle tehtävän selvityksen lisäksi siinä 

kerrotaan mm. nettobudjetoinnin soveltuvuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

25

Erittäin tärkeä tilinpäätöksen pohjalta laadittava selvitys on menojen ja tulojen 

ilmoittaminen opetushallitukselle. Sinne lähetettävän raportin pohjalta määrätään 

säännöksen mukaisesti tulevan vuoden toiminta-avustuksen suuruus.

Tilinpäätöstä käytetään laajalti hyväksi niin tulevan vuoden talousarvion 

laadinnassa kuin hinnoittelussa. Sen pohjalta tarkistetaan vuosittain 

sosiaalikulujen suuruus, lasketaan keskimääräinen oppilastyöpäivän hinta, 

selvitetään kustannusrakenne jne. Käytössä olevien tunnuslukujen laskenta 

tehdään myös tilinpäätösaineistosta.

Oppilastyöpäivien määrän ja oppilastyöpäivän hinnan perusteella tehdystä 

vertailusta voidaan havaita, että suoritteen ä-hinta nousee huomattavasti volyymin 

pudotessa, kuvio nro 7.
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OPPILASTYÖPÄIVÄHINNAN VAIHTELU

Kuva 7 Oppilastyöpäivähinnan vertailu v. 1991 -1998

Tutkittaessa tilinpäätöksen perusteella kustannusrakennetta voidaan havaita, että 

henkilöstö- ja kiinteistömenot ovat suurimmat kustannukset ja että ne suurimmilta 

osin ovat kiinteitä, mikä vaikuttaa oppilastyöpäivän hintaan kohottavasti volyymin 

pienentyessä, kuvio nro 8.
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KUSTANNUKSET V. 1996 - 1998

V.1996 optpv V.1997 optpv V.1998 optp

V

Kustannus- kok. mk:t à- % kok.mk:t à- % kok. mk:t à- %

laji hinta hinta hinta

Palkat 10381248 100 37 9888471 92 36 10175740 103 37

Sos. maksut 3663914 35 13 3185117 30 12 3396698 34 12

Materiaal. 3683540 35 13 3640143 34 13 2898513 29 11

ostot

Palv. ostot 3786110 36 14 3408888 32 13 3521626 36 13

Vuokrat 6232100 60 22 6331823 59 23 6256640 63 23

Avustukset 1000 0 0 0 0 0 0 a 0

Verot 56069 1 0 185502 2 1 61446 1 0

Muut 208278 2 1 430574 4 2 1311609 13 5

menot

Käyttöta

lous yht.

28012259 269 100 27070518 253 100 27622272 279 100

oppilastyöpäivien

lukumäärä 104098 107109 98886

(optpv)
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Kuva 8 Kustannusrakenne v. 1996 -1998

3.2 TALOUSPROSESSI

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kiertokulku on yrityksissä tapahtuvan 

prosessin kaltaista. Aikuiskoulutuskeskus uhraa tuotannontekijöitä, valmistaa ne 

tuotteiksi ja myy tuottamansa hyödykkeet markkinoille, kuvio nro 9.

Reaaliprosessissa on kysymys lähes 100 % palvelutuotteiden myynnistä, 

koulutuspalveluiden. Aikuiskoulutuskeskus hankkii tuotannontekijöitä henkilöstöä, 

opetusvälineitä, toimitiloja palveluiden tuottamista varten. Valmistunut kurssitar

jonta myydään markkinoille työvoimahallinnolle, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille 

henkilöille. Koulutustoimintaan liittyvän työnopetuksen tuloksena myydään jonkin 

verran oppilastyövalmisteita. Tuloja saadaan myös mm. oppilasasuntolan ma

joituskapasiteetin myynnistä.

Rahaprosessi kuvaa aikuiskoulutuskeskuksen rahavirtoja. Menovirrat 

muodostuvat tuotannontekijöiden hankkimisesta:

- henkilöstön palkkojen maksut

- tilavuokrat
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- kiinteistöjen ylläpitomenot

- opetusvälineiden hankintamenot

- muut palvelukset ja tarvikkeet

Kassaanmaksut kertyvät myös erilaisista eristä:

- kurssien myyntitulot

- valtiolta saatava toiminta-avustus ja vuokratuki

- vuokratulot

tuotan-
tekijäin
mark
kinat tuotannon

tekijät

menot

tuotantoprosessi

kaupungin kassa

suoritteet

tulot

suorit
teiden
mark-
nat

Kuva 9 Aikuiskoulutuskeskuksen talousprosessi
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3.3 MENOJEN SEURANTA, SUORITTEIDEN KERUU JA KÄYTÖSSÄ OLEVAT 

TUNNUSLUVUT

Tutkimuksen kohteena oleva aikuiskoulutuskeskus on valtuustoon nähden yksi 

tulosalue, joka jakautuu tulosyksiköihin seuraavasti:

Käyttötalous

- teollisuusosasto

- rakennusosasto
- palveluosasto

- hotelli-ja ravintolaosasto

- kaupan ja hallinnon osasto

yhteiset menot:

- hallinto

- jakamattomat

- kehittäminen

- kiinteistöt

Investointiosa

- hankkeittain kaupungin kanssa yhteinen

Rahoitusosa

- yhteinen koko kaupungille

Opetuksen menot sekä muuttuvat että kiinteät kirjataan tulosyksiköiden menoksi. 

Yhteisten menojen tulosyksiköt ovat kustannuspaikkoja. Niiden menot sisältyvät 

tulosyksiköiden katetavoitteeseen. Tulosalueen kustannuslaskennallisina erinä 

näkyvät lisäksi omaisuuden laskennalliset korot ja poistot. Osastot jakautuvat 

edelleen koulutusalojen mukaisesti alemman tason seurantakohteeksi ja edelleen 

toiminta eritellään koulutuslajien mukaisesti.
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Menoja seurataan edellä luetelluilla tasoilla niin, että kustannukset on mahdollista 

tulostaa mm. yhteissummina, tulosaluetasolla, tulosyksiköittäin kulloisenkin 

käyttötarpeen mukaisesti.

Tulosyksiköittäin kirjatut menot jaetaan meno- ja tulolajeittain laskentatoimen 

suosituksen ohjetta mahdollisuuksien mukaan noudattaen. Eri meno- ja tulolajit 

jaetaan edelleen alaerittelyin pienempiin kokonaisuuksiin. Tämän lisäksi 

järjestelmässä on mahdollisuus kirjata menot tai tulot jollekin tietylle kurssille tai 

projektille kuuluvaksi.

Kirjanpitojärjestelmä antaa hyvät mahdollisuudet menojen ja tulojen seurannalle ja 

se palvelee samalla sekä ulkoista että sisäistä laskentatointa.

Suoritteiden keruu tapahtuu myös eri tasolla. Oppilastyöpäiviä kerätään koko 

aikuiskoulutuskeskuksen osalta ja edelleen tulosyksiköittäin aina yksittäisten 

kurssien oppilastyöpäiviä myöten. Oppilastyöpäivien määrän kertymisellä ilmais

tiin jo kurssikeskusten aikana kunkin oppilaitoksen kokoluokka vahvistetun 

paikkaluvun lisäksi. Lisäksi kerätään pidettyjen kurssien lukumäärät, kurssille 

osallistuneiden oppilaiden lukumäärät ja kurssien työpäivät. Palkkalaskennan si

vutuotteena kerätään pidettyjä opetustunteja, osastonjohtajien suunnittelutunteja, 

muiden projektisuunnitteluiden kertymää sekö työn ja teorian opetustuntien 

jakautumaa.

Käytössä olevista tunnusluvuista on vanhin oppilastyöpäivien määrän ja hinnan 

seuraaminen, jota aikoinaan jo ammattikasvatushallitus seurasi keskitetysti 

kaikkien ammatillisten kurssikeskusten osalta. Lisäksi on seurattu talousarvion 

kokonaissumman kehitystä (liikevaihtoa vastaavana) ja myynnin jakautumista eri 

koulutuslajien kesken. Oppilastyötoiminnan raaka-ainemenojen ja tulojen suhde 

on ollut myös vuosittain tarkastelun kohteena. Rahoituksen osalta kuntayhtymän 

toiminta-aikana kiinnitettiin huomiota kassapäivien määrään. Kehittämistyön 

tuloksen on uutena tunnuslukuna päätetty ottaa käyttöön kate-%:n seuraaminen.



Alla olevista taulukoista ja kuvioista 10-11 ilmenee aikuiskoulutuskeskuksen 

tulosyksiköiden suuruus menojen sekä oppilastyöpäivien määrän mukaan 

kuvattuna.
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VUODEN 1998 MENOT
TULOSYKSIKÖITTÄIN/KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Menot Toteut. menot

Yleisjohto talous ja 2893349,03

hallinto

Kiinteistöt 6679795,18

Teollisuusosasto 5159635,63

Rakennusosasto 3849760,06

Palveluosasto 3060686,27

Hotelli- ja ravintolaos. 1367205,19

Kauppa- ja hallinto-os.

Yhteiset kustannukset

2714551,48

1897289,70

Käyttötalous yhteensä 27622272,54



Kauppa- ja 
hallinto-os. 

10% 
Hotelli- ja 

ravintolaos.
5%

Palveluosasto 
11 %

Yhteiset
kustannukset

7%

Yleisjohto 
tatous ja 
hallinto 
10%

Kiinteistöt
24%

Rakennusosas
to

14%
Teollis uusosas 

to
19%

Kuva 10 Menojen jakautuminen tulosyksiköittäin/kustannuspaikoittain
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OPPILASTYÖPÄIVIEN JAKAUTUMINEN 

TULOSYKSIKÖITTÄIN V. 1998

Osasto

Teollisuusosasto 

Rakennusosasto 

Palveluosasto 

Hotelli- ja 

ravintolaos.

Kaupan ja hallinnon 

os.

Yht.

Oppilastyöpäivien

määrä

30901

19965

22356

7360

18304

98886

Kaupan ja 
hallinnon os.

Hotelli- ja 
ravintolaos. 

7%

Palveluosasto
23% Rakennus

osasto
20%

19% Teollisuus- 
osasto 
31 %

Kuva 11 Oppilastyöpäiven määrän jakautuminen tulosyksiköittäin v. 1998
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3.4 KEHITTÄMISKOHTEET

Käyttöön otettu laskentajärjestelmä mahdollistaa jo pitkälle erilaisten tulosteiden 

saannin eri päätöksentekotilanteita varten. Laskentatoimen nykytilaa tutkittaessa 

kehittämiskohteet saadaan selville suorittamalla siitä SWOT- analyysi.

VAHVUUDET HEIKKOUDET

Uusi laskentajärjestelmä Laskentatointa pidetään liian erillisenä

osa-alueena organisaatiossa

Kustannusrakenteen perusselvitys tehty Laskentatoimen on palveltava sekä

kunnallisia että liiketaloudellisia

tavoitteita

Suoritteiden keruuta on tehty jo Uusi laskentajärjestelmä ollut vähän

aiemminkin aikaa käytössä

Maksuvalmius seurantaa on ollut

käytössä

MAHDOLLISUUDET UHKAT

Liiketaloudellinen ajattelu yleistyy Markkinavoimat sanelevat ratkaisun,

laskentatointa ei voida hyödyntää

riittävästi
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Koska laskentatoimen tulee osaltaan palvella kannattavuuden seurantaa, 

suunnittelun toteutumista, hinnoittelun onnistumista ja seurata rahoituksen 

riittävyyttä, sen antaman informaation tulee olla mahdollisimman monipuolista eri 

toiminnan alueet kattavaa. Kaikenlaisen seurannan perusta on se, että tavoitteet 

on ilmaistu ja että raportointi on systemaattisista.

Kannattavuuden seuraamiseksi olisi tarpeen löytää mittareita ja tunnuslukuja, 

joiden avulla pystyttäisiin näkemään meneillään olevan toiminnan kehityksen 

suunta niin koko aikuiskoulutuskeskuksen kuin eri osastojen osalta. On tärkeää 

seurata koko aikuiskoulutuskeskuksen kannattavuutta sekä eri tulosyksiköiden 

keskinäistä suhdetta. Eri tulosyksiköt ovat kiinnostuneita sijoittumisestaan 

kannattavuusjärjestyksessä.

Meneillään olevan toimintavuoden tuloksen ennustaminen kiinnostaa niin 

päätöksentekijöitä, omistajakuntaa kuin toimenhaltijoitakin. Omistajakunta on 

kiinnostunut siitä, pysyykö aikuiskoulutuskeskus nettotavoitteessa. Toimenhaltijat 

taas tarvitsevat reaaliajassa olevaa tulosennustetta esim. säästöpäätösten 

käynnistämiseksi tai loppuvuoden kurssien myyntihinnan määräämiseksi.

Kannattavan toiminnan perustekijöitä on kulloinkin oikean hinnan määrääminen. 

Hinnoittelujärjestelmän tulee olla joustava, vuotuiseen talousarvioon pohjautuva. 

Hinnoittelijan tulee myös olla selvillä, mitä kapasiteetin osaa hän kulloinkin myy. 

Hinnoittelu on tällä hetkellä hyvin paljon aikaa vievää toimintaa ja sen 

yksinkertaistaminen olisi tarpeen

Vaikka tutkimuksen kohteena oleva aikuiskoulutuskeskus ei nykyisin itse vastaa 

rahoituksensa riittävyydestä, on kassavirtojen seuraaminen kuitenkin tarpeellista 

kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tulosyksiköille asetettava vaade 

kassavirtojen kertymisestä lisääntyy liikelaitostoiminnan käynnistymisen 

yhteydessä.
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4. TULOSTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA NIIDEN SEURANTA

4.1 TULOSENNUSTEIDEN LAATIMISEN VAIKEUKSISTA

Tulosennusteen tekeminen edellyttää, että ollaan selvillä menojen ja tulojen 

muodostumisesta sekä niiden keskinäisestä suhteesta. Yrityksen tulos karkeasti 

määriteltynä syntyy menojen ja tulojen erotuksesta. Laskentakaudella tuloa tuot

taneita menoja käsitellään kuluina tuloslaskelmassa ja menoja, joiden odotetaan 
tuottavan tuloja varoina taseessa.24 Tuloksen tavoittelemiseksi yrityksen johto 

joutuu päättäämään erilaisia asioita ja tarvitsee tietoa päätöstensä pohjaksi:

- Mikä suunnitellun toiminnan tason pitäisi olla seuraavana vuonna?

- Pitäisikö myyntihintaa alentaa kaupankäynnin lisäämiseksi?

- Olisiko viisaampaa maksaa myyntihenkilökunnalle ainoastaan provisiopalkkaa 

vai kuukausipalkaa vai jotakin niiden yhdistelmää?
- Pitäisikö hankkia lisää koneita laajentaaksemme tuotantoa?25

Yrityksen kustannusrakenteen tunteminen on ensisijaisen tärkeätä. Sen 

perustalle voidaan rakentaa muuta päätöksentekoa esim. toiminta-asteesta 

päättäminen ja myyntihintojen asettaminen. Kustannukset voidaan jakaa 

muuttuviin, puolikiinteisiin ja kiinteisiin sillä perusteella, miten ne reagoivat 

toiminnan muutoksiin.26

Tuottoja tutkittaessa on tiedettävä, miten hinnanmuutos vaikuttaa kysyntään sekä 

lisäksi on oltava selvillä tuotteiden kokonaismarkkinoista.

Vertailulaskelmissa on tarpeen ottaa huomioon vain vaihtoehtojen erilaiset 

kassavirrat niin menojen kuin tulojen osalta

Drury 1988, s.28

Drury 1988, s. 31
26 Drury 1988, s. 31
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4.2 PITKÄN AIKAVÄLIN TULOSENNUSTEET

Strategiasuunnitelmia on aina tarpeen tarkistaa tietyin väliajoin. Suositeltavaa 

olisi tehdä tarkistus vuosittain. Samassa yhteydessä tarvitaan pitän aikavälin 

tulosennusteita vaihtoehtoisista päätöksistä. Päätöksentekoon liittyy tietty riski. 

Päätökset joudutaan yleensä tekemään yhden tai useamman epävarmuustekijän 

vallitessa. Strategiasuunnittelussa tehdään päätös liiketoiminnan 

painopistealueiden säilyttämisestä ennallaan tai niiden muuttamisesta. 

Painopisteiden saavuttamiseksi päätetään toimenpiteistä, joiden tulosvaikutus 

olisi pystyttävä ennakoimaan.

Aikuiskoulutuskeskuksen pitkän aikavälin suunnittelun yhteydessä tulee ensin 

selvittää tulos, jos jatketaan nykyisten päätösten pohjalta. Mahdolliset muutokset 

painopistealueiden edellyttämien toimenpiteiden osalta tulee tutkia 

vaihtoehtoisesti yksitellen sekä useamman toimenpiteen yhteisvaikutus. Menot ja 

tulot voidaan tässä vaiheessa arvioida karkealla tasolla:

Menot:

Käyttömenot

Investointimenot

Rahoitusmenot

Tulot:

Toiminnan perusrahoitus

- valtio

- kaupunki 

Kurssien myyntitulot

- Työvoimapoliittinen koulutus

- Lääninhallituksen ostama koulutus

- Henkilöstökoulutus

- Muu kurssitoiminta 

Asuntolan myyntitulot 

Muut tulot



39

Taloussuunnitelma sisältää kolmeksi seuraavaksi vuodeksi tehtävän arvion 

menoista ja tuloista sekä vertailutietona edellisen tilinpäätöksen toteutumatiedot 

sekä kuluvan vuoden talousarvion tiedot:

TP97 TA98 TA99 TS2000 TS2001

Tulot 23 756 160 27 001 800 26 111 700 26 111 700 26 111 700

Menot -27 070 545 -26 379 343 -26 409 300 -26 409 300 -26 409 300

Netto -3 314 385 622 457 - 297 600 - 297 600 - 297 600

Tilinpäätöksen 1997 ja talousarvioiden/taloussuunnitelmien nettotulokset eivät ole 

verrannollisia kirjauskäytäntöjen muuttumisen vuoksi.

Tulevien vuosien arviota vaikeuttavat puutteelliset tiedot ja arviot toiminnan 

laadullisesta ja määrällisestä kehityksestä. Toisaalta taas toiminnan muuttamista 

rajoittavat hallinnolliset ja toiminnalliset muutoksen esteet kuten käytettävissä 

olevien kiinteistöjen rajallisuus, hallintohenkilökunnan rajattu lukumäärä ja 

investointimenojen määrä.

Näyttäisi siltä, että olisi hyvä, jos aikuiskoulutuskeskuksella olisi käytettävissään 

tietokoneohjelma, jolla eri vaihtoehtoja voitaisiin tutkia. Ohjelmalla tulisi voida tut

kia ja ennustaa tuloksen kehittymistä useamman tilikauden mittaisena. Useamman 

tilikauden vaihtoehtoisten tulosten vertailun tarve tulee lisääntymään, mikäli 

aikuiskoulutuskeskuksesta muodostetaan kunnallinen liikelaitos. Toisaalta 

aikuiskoulutuskeskus täyttää kunnallisille liikelaitokselle asetettavat tunnuspiirteet:

- ulkopuolinen myynti on merkittävää

- toiminnassa pyritään kannattavuuteen

- investoinnit pyritään rahoittamaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella

- kunnan (liikelaitoksen) ja asiakkaan välinen suhde perustuu sopimukseen
- asiakkaalla on harkintavaltaa liiketoiminnan tuotteiden hankinnassa27

27 Myllyntaus 1997, s. 58
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ja toisaalta juuri em. tekijät vaikeuttavat toiminnan tuloksen ennustamista.

4.3 LYHYEN AIKAVÄLIN TULOSENNUSTEET 

4.3.1 TALOUSARVION LAADINTA

Kunnallistaloudessa budjettia vastaava asiakirja on talousarvio. Talousarviota 

koskevat kunnallislain määräykset ja muut ko. julkisyhteisön säännökset ja 

toisaalta sen laatimisessa on mahdollisuus noudattaa yrityselämään soveltuvia 

menetelmiä, joita tulisikin yhä enemmin hyödyntää julkishallinnossa.

Vuotuinen budjetti kuten talousarviokin on osa pitkän tähtäimen suunnittelua:

1. Tunnistetaan tavoitteet

Pitkän

aikavälin 2. Etsitään vaihtoehtoiset toimintamuodot

toiminta

3. Kerätään tietoja vaihtoehdoista

4. Valitaan toimintavaihtoehdot

Vuotuinen

budjetointi-

toiminta

5. Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma vuotuisen budjetin 

muotoon

6. Seurataan todellisia tuloksia

7. Tehdään päätöksiä poikkeamien perusteella
28

28 Drury 1988, s. 446
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Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 

kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio (65 §). Vuotuinen talousarvio 

on kolmeksi vuodeksi tehtävän taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi 

tarkennettuna vuotuiseksi tavoitteeksi ja ohjeeksi. Aikuiskoulutuskeskus on 

kunnan talousarviossa ns. nettobudjetoitu yksikkö yhtenä kokonaisuutena ja sen 

toimintakatteen alitus on hyväksyttävä valtuustossa.

Budjetin tarkoituksena on :

1. Avustaa vuotuisten toimintojen suunnittelua.

2. Koordinoida organisaation eri osien toimintoja ja taata, että osat ovat 

tasapainossa keskenään.

3. Kommunikoida suunnitelmista vastuullisille toimintayksikköjen johtajille.

4. Motivoida johtajat toimimaan organisaation päämäärien saavuttamiseksi.

5. Kontrolloida toimintoja.
6. Kehittää johtajien suoriutumista.29

Budjettikausi on normaalisti yksi vuosi, joka voidaan jakaa osiin eri tavoin: 

Vuotuinen budjetti voidaan jakaa joko kahteentoista kuukausibudjettiin tai 

kolmeentoista neljäviikkoiseen jaksoon. Vaihtoehtoisesti vuotuinen budjetti 

voidaan jakaa ensin ensimmäinen neljännes kuukausittain ja loppuosa 

neljänneksittäin. Aina neljänneksen kuluessa valmistetaan seuraavan neljän

neksen kuukausibudjetti, myös seuraavan vuoden. Tätä tapaa nimitetään 
jatkuvaksi- eli rullaavaksi budjetoinniksi.30

Budjetointi prosessissa voidaan erottaa seuraavat vaiheet:

1. Ilmoitetaan budjetointipolitiikan ja suuntaviivojen yksityiskohdat.

2. Määritetään tuotantoa rajoittava tekijä.

3. Tehdään myyntibudjetti.

4. Tehdään erilaiset yksityiskohtaiset budjetit.

29 Drury 1988, s. 449
30 Drury 1988, s. 451
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5. Neuvotellaan budjeteista ylemmän johdon kanssa.

6. Koordinoidaan ja tarkastetaan budjetit uudelleen.

7. Hyväksytään budjetit.
8. Seurataan budjettien toteutumista jatkuvasti.31

Tutkimuksen kohteena olevassa ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa 

talousarvion laadinta noudattaa monelta osin edellä kuvailtua budjetin 

laadintaprosessia.

Talousarvio laaditaan aina ennen toimintavuoden alkua koko seuraavalle vuodelle 

kokonaisuutena. Laadinta käynnistetään hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella 

yleensä jo kevättalvella. Talousarvion tulee olla koulutuslautakunnan hyväksymä 

syyskuun alkupuolella ja sitä ennen se on yleensä ollut aikuiskoulutuskeskuksen 

johtoryhmän käsittelyssä useamman kerran.

Talousarvion laadinnan ensimmäinen vaihe on ennustaa tulevan vuoden 

oppilastyöpäivien määrä.
Arvio tehdään osastoittain/koulutusaloittain/koulutuslajeittain. Tässä vaiheessa 

tehtynä kurssien määrään ja laatuun saattaa tulla myöhemmin suuriakin 

muutoksia. Talousarvion laadinnan käynnistäminen vaatii kuitenkin tulevien 

markkinoiden ennakoimisen. Samassa vaiheessa kursseille asetetaan 

tavoitemyyntihinnat, joiden pohjalta laaditaan alustava myyntibudjetti.

Talousarvio laaditaan osastoittain. Osastojen menot arvioidaan koulutusaloittain 

ja menolajeittain. Yhteiset menot arvioidaan omina osastoinaan. Syntyneistä 

osatalousarvioista laaditaan sitten ensimmäinen koko aikuiskoulutuskeskusta 

koskeva talousarvio, jota käsitellään johtoryhmässä. Tässä vaiheessa on tarpeen 

myös arvioida tulopuolen osalta kurssien myyntihinnan lisäksi valtiolta saatavat 

avustukset sekä erilaiset projektitulot. Osastoittain selvitettäviä erillisiä menoja 

ovat mm. palkkakustannukset ja opetustarvikkeet.

31 Drury 1988, s. 453
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Yhteisten menojen jakoperuste on sovitun mukainen. Aiemmin menot siirrettiin 

osastoille, mutta nykyisin osastojen katetavoite määräytyy yhteisten menojen 

jakoperusteen mukaisesti. Hallinto- ym. menot on sovittu katettavaksi arvioitujen 

oppilastyöpäivien suhteessa. Kiinteistömenot katetaan niin, että osastojen 

käytössä olevat välittömien neliöiden kustannukset jaetaan neliöiden mukaisesti ja 

loput kiinteistömenot jaetaan arvioitujen oppilastyöpäivien suhteessa. 

Talousarvion työstämistä aikuiskoulutuskeskuksen sisällä havainnollistaa kuvio 

nro 12.

TUOTANNON
MÄÄRÄ

PALKKAUS
MENOT — TALOUSARVION

VALMISTELU

ieno-/tulolajeittain

MUUT
MENOT

tarvittaessa
alabudjetteja

OPETUKSEN 
KA MENOT/TULOT КАТЕТ AV OITE/O S ASTOT

- menot/tulot
- osuus yhteisistä menoista
- tuet
= osastot netto A

KATTEEN MÄÄRITYS 
- jakamattomat
- hallintomenot
- kiinteistömenot 
= osastot netto

Kuva 12 Aikuiskoulutuskeskuksen budjetointiprosessi
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Taloussuunnitelma/talousarvio käsittää sanallisen perusteluosuuden, 

tuloslaskelman, josta ilmenee toimintakate ja siitä vähennettävät laskennalliset 

erät, toiminnalliset tavoitteet tavoitetasoineen sekä tunnusluvut.

Toiminnalliset tavoitteet ovat tällä hetkellä:

Toiminnallinen tavoite 

Toiminnan laajuus säilyy entisellä 

tasolla

Tarjottavien koulutuksien tavoitteena on 

yhä useammin ammattitutkinto 

E KAKS on edelleen mukana 

kansainvälisissä projekteissa 

Laskentajärjestelmien kehittäminen 

käynnistyy toimintolaskennan avulla 

Asiakaspalautteet kerätään 

Työvoimapoliittisen koulutuksen 

työllistymis-% säilyy entisellä tasolla

T avoitetaso/seurantatapa 

98 000 -107 000 oppilastyöpäivää

70 % opetusohjelmat

Kolme projektia, jotka pääosin 

toteutetaan Suomen rajojen ulkopuolella 

EKAKSin pilottivaihe valmistuu 

toimintavuoden aikana 

Palautteesta 90 % positiivista 

50 - 52 % suorittaneista

Lisäksi siihen kuuluvat tunnusluvut, jotka koskevat suoritteita, 
tehokkuutta/taloudellisuutta, toiminnan laajuutta ja voimavaroja.32

Vuodelle 1999 on tehty seuraavanlainen talousarvion tuloslaskelmatavoite: 

Toimintatuotot

- Myyntituotot 22 108 500

- Maksutuotot 1 862 200

32 Kotkan kaupungin taloussuunnitelma 1999 - 2003 ja 
talousarvio 1999 s. 101 - 104



- Muut tulot

Toimintatuotot yhteensä

2 142 000 

26 111 700
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Toimintakulut

- Henkilöstökulut

- Palvelujen ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Muut menot

-12 591 969

- 3 304 400

- 4 022 900

- 6 490 031

Toimintakate yhteensä 297 600

Kust.lask. erät 

- Poistot 

Yhteensä

700 000 

997 600

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko 

käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.33

Vaikka virallinen säännöstö ei varsinaisesti vaadi kuin yhden koko vuotta 

käsittelevän talousarvion, parantaisi jatkuva budjetointi toiminnan ohjaamista ja 

käsittelyä. Budjetointi voitaisiin ottaa käyttöön ns. rullaavana kolmen kuukauden 

jaksoina. Se osaltaan pakottaisi järjestelmänä paneutumaan aktiivisesti 

lähitulevaisuuden suunnitteluun. Uusi toimintapa olisi yhteneväinen kaupungissa 

käyttöönotetun raportointijakson kanssa ja lisäisi näin ollen mahdollisuutta seurata 

tavoitteiden toteutumista. Menot ja tulot voitaisiin arvioida kokonaisuutena 

koulutusaloittain, kuvio nro 13.

33 Myllyntaus 1998, s. 69
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TEOLLISUUSOSASTO

metalliala sähköala

tulot tulot

1 1

palkat palkat

muut menot
muut menot

KATE I

OSASTON YHTEISE 
MENOT

t
KATE II

= KATE YHTEISILLE MENOILLE

Kuva 13 Osaston kolmen kuukauden budjetti

Kate ll:n markkamäärää tulee verrata vuotuisen talousarvion tavoitteeseen esim. 

siten, että montako % siitä suunnitellaan saavutettavaksi.
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4.3.2 TALOUSARVION SEURANTA

Talousarvion seuranta vastaa yrityselämän budjettitarkkailua 

Raportointi on olennainen osa johtamisen apuvälineenä. Raportoinnissa 

kerrotaan päätöksentekijöille, miten asiat ovat tapahtuneet ja miten tavoite on 

saavutettu. Jotkut raportit ovat säännnöllisin väliajoin toistuvia ja toiset taas 

laaditaan kertaluonteisesti jotakin tiettyä päätöksentekoa varten. Ne sisältävät 

usein muokattua tietoa.

Raportin tulee olla sellainen, että siitä on hyötyä saajalleen. Hyvä 

raportointijärjestelmä edellyttää, että organisaatiossa vastuunjako on selkeytetty ja 

että siitä ollaan tietoisia. Raportointijärjestelmän kehittäminen soveltuu hyvin 
osaksi koko organisaation kehittämistä.34

Budjettitarkkailun tuottamaa tietoa yritysjohdon on käytettävä hyväksi jo 

budjettikauden aikana. Lisäksi siitä saadaan aineksia uudelle kaudelle 

laadittavaa budjettia varten.

Budjettitarkkailuun kuuluu:

- toteutuneiden lukujen rekisteröinti

- budjettierojen laskeminen

analysointi

- analyysin tulosten muuttaminen uusiksi ennusteiksi

- päätökset toimenpiteistä
- toimenpiteiden vaikutusten tarkkailu35

Talousarvion seurantaa tapahtuu koko toimintavuoden ajan. Raportointi eri 

asioista auttaa operatiivista johtamista vuoden aikana sekä osaltaan strategisia 

päätöksiä tulevista asioista.

34 Jyrkkiö, Riistamaa 1987, s.238

35 Rissanen 1986, s.353
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Raportointi tapahtuu osastoittain. Talousarvion toteutuminen jaetaan 

kuukausittain. Neljännesvuosittain tehdään tarkempi seuranta talousarvion 

toteutumisesta. Johtoryhmä käsittelee tuloksen syntymisen koko oppilaitoksen 

sekä yksittäisten osastojen osalta. Käytössä olevien tunnuslukujen seuranta 

suoritetaan samassa yhteydessä. Talouden toteutuminen on myös osa 

toimialajohtajalle kolmannesvuosittain tehtävää raporttia.

Vakioraporttien lisäksi on mahdollista tarpeen vaatiessa laatia erilaisia raportteja. 

Yksittäisen kurssin menot voidaan tulostaa tarvittaessa. Osastoille on jaettu 

luettelo kirjanpidosta saatavista raporteista, niiden tulostusväleistä sekä säily- 

tysajoista. Varsinaista välitilinpäätöstä ei tehdä.

Osastojen tavoitteen saavuttamista voisi toimintavuoden aikana seurata sellaisen 

raportin avulla, joka sisältäisi tiedot katteen saavuttamisesta ja volyymin 

kehityksestä. Kuviosta nro 14 ilmenee teollisuusosaston katteen ja 

oppilastyöpäivien kertyminen talousarvioon verrattuna v. 1998.

TEOLLISUUSOSASTON TULOKSEN KEHITTYMINEN V. 1998

kertynyt % tavoite- kertyneet oppi- % tavoite oppilas-

kate katteesta lastyöpäivät työpäivistä

TAMMI -237022,2 -21 2978 10

HELMI 95012,83 8 5607 18

MAALI S -20623,61 -2 9280 30

HUHTI 325384,47 28 12596 40

TOUKO 1101987,22 96 15015 48

KESÄ 1298018,26 113 17101 55

HEINÄ 1043667,77 ~9V 18817 60

ELO 1193375,77 104 20366 65

SYYS 1003053,19 88 22224 71

LOKA 950667,29 83 24910 80
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MAR

RAS

1153938,66 101 27416 88

JOULU 1603874,99 140 30901 99

tavoite 1145116 31200

Kuva 14 Osaston kate/oppilastyöpäivien kertymä

Tuloksen saavuttamista tarkasteltaessa tulee tutkia, minkä menojen katteeksi 

kertynyt osastokohtainen tulos riittää. Jos osasto ei pysty kattamaan edes oman 

osastonsa menoja, on toiminta tappiollista. Tulos on välttävä, jos siitä jää katetta 

hallinnon kustannuksille. Hyvänä tulosta voidaan pitää, jos siitä jää katetta 

kehitys-, investointi- ja muihin yhteisiin hankkeisiin.

4.3.3 TOIMINTAVUODEN TULOKSEN ENNUSTAMINEN

Kuluvan vuoden tuloksen ennakoiminen on erittäin tarpeellista toiminnan 

ohjaamiseksi. Toiminnan tuloksesta ovat kiinnostuneet aikuiskoulutuksen toimiva 

johto ja henkilöstö sekä omistajayhteisö. Nettotavoitteessa pysyminen vaatii 

päätöksenteon tueksi arvion siitä, mikä vuoden lopputulos tulee olemaan. 

Ratkaisut investointien suorittamiseksi ja menojen karsimiseksi ym. edellyttävät 

arvioita vuoden tuloksesta. Omistajakunta on kiinnostunut tietämään, tuleeko 

aikuiskoulutuskeskus pysymään nettotavoitteessa. Mikäli näyttää siltä, että 

tavoitteessa ei pysytä, tulee asiasta ilmoittaa kunnan hallintoelimille. Olisi tarpeen, 

että kaiken aikaa olisi tiedossa reaaliajassa oleva tulosennuste.

Tällä hetkellä ennuste laaditaan aikuiskoulutuskeskuksessa neljännesvuosittain 

sekä aina mahdollisen erillistarpeen ilmaantuessa. Ennusteen laatimisessa 

laatimistilanteen menot ja tulot ovat tiedossa. Loppuvuoden tulojen arvioiminen on 

osittain tiedossa ja loppuosa jää arvioinnin varaan markkinoiden vetävyydestä.

Menojen sen hetkinen tilanne antaa pohjan koko vuoden menojen arvioimiselle.
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Toisaalta on kuitenkin muistettava että kaikki menot eivät muutu kapasiteetin 

määrän muuttuessa ja opetuksen muuttuvat menotkin kertyvät pitkin vuotta 

epätasaisesti, ja toisaalta järjestettävät kurssit vaikuttavat niin menojen määrään 

kuin laatuunkin. Eräänä vaikeutena on myös se, että vaikka volyymiltaan koulutus 

toteutuisi suunnitellun mukaisesti niin kurssien muuttuminen toiseksi kuin mitä on 

suunniteltu voi aiheuttaa jo suuriakin heilahteluja toteutuviin menoihin. Kuviosta 

nro 15 on nähtävissä oppilastyöpäivähinnan vaihtelu kalenterikuukausittain v. 

1997-1998.

Kuva 15 Oppilastyöpäivähinnan vaihtelu kalenterikuukausittain v. 1997 - 

1998

Kuluvan vuoden tuloksen ennakoimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

Menot:

- hallintomenojen tarkistaminen talousarvioon verrattuna

- kiinteistömenojen tarkistaminen talousarvioon verrattuna

- opetuksen kulujen uudelleen arviointi loppuvuoden suunnitellun toiminnan 

mukaisesti

- Investointimenojen uudelleen arviointi
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Tulot:

- Perusrahoitus päätösten mukaisesti

- Kurssien myyntitulot tiedossa olevien ostojen mukaisesti

- Arvio vielä tulevista kaupoista

- Muut tulot.

Osa tiedoista on suhteellisen helposti saatavissa. Osittain tietojen kerääminen on 

melko hankalaa, koska ne täytyy koota eri tulosyksiköiltä ja arvio on hyvin paljon 

riippuvainen osastojen käsityksistä, jotka saattavat poiketa toisistaan. Jos 

käyttöön otettaisiin rullaava budjetointijärjestelmä, voisi se osaltaan vaikuttaa 

siihen, että osastojen arviot olisivat tarkempia nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

Kuviossa nro 16 kuvataan vuotuisen tulosennusteen laatimisen rakennetta. 

Syntynyttä arviota verrataan talousarvion tavoitteeseen. Mikäli poikkeamaa 

pidetään liian suurena, käynnistetään erillistoimenpiteet tavoitteeseen 

pääsemiseksi.

erillis-erillis-
menot

myynti-
budjetti

meno
budjetti

talous
arvion
tavoite

osastojen
meno
budjetit

osastojen
myynti-
budjetit

Kuva 16 Vuotuisen tulosennusteen muodostuminen
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Tarkempi arvio voitaisiin saada lisäämällä rullaavan budjetointikäytännön 

perusteella arvioidut seuraavan neljänneksen menot ja tulot toteutuneiden 

jaksojen lukuihin ja arvioimalla loppuvuoden luvut karkeammalla tasolla. 

Myyntitulojen arvioimiseksi aikuiskoulutuskeskuksessa on käytössä reaaliaikainen 

myyntitilasto, joka sisältää markkamääräisen myynnin sekä oppilastyöpäivien 

määrän. Menojen ennuste perustuu tällä hetkellä pääosin arvioon 

oppilastyöpäivähinnan suuruudesta.

Rullaavaan budjetoinnin perusteella tehty vuotuisen tulosennusteen rakenne voisi 

olla seuraavanlainen:

Tulot:

Toteutuneet tulot 

Seuraavan neljänneksen tulot 

Arvio loppuvuoden tuloista 

Tulot yht.

Menot.

Toteutuneet menot 

Seuraavan neljänneksen menot 

Arvio loppuvuoden menoista 

Menot yht.

Tulot

./. Menot

=Ennustetulos

./. Talousarvion tavoite

= Ennuste-ero

Talousarvion tavoitteeseen verrattuna lasketun ennuste-eron suuruuden 

perusteella käynnistetään tarpeelliset toimenpiteet tavoitetuloksen 

saavuttamiseksi. Toimenpiteiden laatu ja määrä riippuvat eron suuruudesta.
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Toimintavuoden tuloksen kehittyminen ja ennustettavuuden vaikeus on 

havaittavissa kuviosta nro 17. Tarkastelun kohteena ovat v. 1997 ja 1998, joiden 

tulokset poikkesivat huomattavasti toisistaan. Lopullisen tuloksen muodostumisen 

kannalta on ratkaisevaa monesti aivan loppuvuoden toiminnan laajuus, joka on 

varmuudella tiedossa vasta vuoden lopulla. Myyntitilastoissa myydyn kapasiteetin 

joukkoon kuuluvaksi luetaan mm. koulutus, jonka rahoittaja on ostanut. Lopullinen 

toteutuma on riippuvainen vaadittavan opiskelijamäärän olemassa olosta, mikä 

selviää yleensä vähän ennen sovittua kurssin alkua. Suuret heilahtelut 

ennusteissa etenkin vuoden loppupuolella vaikuttavat ratkaisevasti vuoden 

lopulliseen tulokseen.

4000000,00

3500000,00

3000000,00

2500000,00

2000000,00

1500000,00

1000000,00

500000,00

0,00

-500000,00

-1000000,00

-1500000,00

Sarjal
Sarja2

Kuva 17 Toimintavuosien 1997 ja 1998 tulosten muodostuminen

On ilmeistä, että rullaava budjetointijärjestelmä parantaisi toimintavuoden tuloksen 

ennustettavuutta, vaikka sen laatiminen ei kunnallishallinnossa ole välttämätöntä. 

Mikäli ennuste näyttää hyvin erilaista lopputulosta, on talousarvioon mahdollista 

hakea muutosta.



54

4.4 MITTARIT JA TUNNUSLUVUT

Kun tavoitteet on asetettu, voidaan niiden saavuttamista mitata niin pitkällä kuin 

lyhyellä tähtäimellä. Tunnuslukujen tulisi olla sellaisia, että ne mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa hälyttävät, jos kehityksen suunta ei ole oikea. Tutkimuksen 

kohteena olevassa aikuiskoulutuskeskuksessa näyttäisi olevan edelleen 

kehittämisen tarvetta sellaisten tunnuslukujen ja mittareiden löytämiseksi, jotka 

kertoisivat mahdollisimman laajasti menestymisestä ja osastojen keskinäisestä 

kannattavuudesta.

Ennen tunnuslukujen laatimista organisaation tavoitteet tulee asettaa 

tärkeysjärjestykseen ja tunnuslukuja määrättäessä tulee noudattaa tiettyjä 

periaatteita:

1. Jokaiselle esimiehelle annetaan ensisijainen tunnusluku, joka jaetaan 

toissijaisiin tunnuslukuihin.

2. Tunnuslukujen on oltava loogisesti sidoksissa toisiinsa.

3. Harhatunnuslukuja tulee välttää.

4. Esimiehen tulee pystyä vaikuttamaan valittuihin tunnuslukuihin.

5. Tunnuslukuja käytetään yritykselle oleellisten suhteiden mittaamiseen.

6. Tunnuslukujen hyötyä on verrattava niistä syntyneisiin kustannuksiin.

7. Tunnuslukujen määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.

8. Jokainen toimiala tarvitsee omat tunnuslukunsa.

9. Tunnusluvut on määriteltävä esimiesten organisaatiotason ja vastuualueiden 

mukaan.
10. Tunnuslukuja on muutettava ongelmien mukaisesti.36

Tunnuslukua tulee tutkia sen omaa taustaansa vastaan.37 Tunnuslukuihin 

tarvittavat tiedot tulee olla kohtuullisesti saatavissa ja niiden tulee olla luotettavia. 

Johdon valvonta-alueeseen tulee kuulua:

36 Westwick 1986, s. 7-8
37 Westwick 1986, s. 8
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1. Markkinat

2. Rahoituslähteet

3. Tavara- ym. toimittajat

4. Henkilöstö

5. Resurssien käyttö
6. Tulevaisuus38

Käytössä olevat tunnusluvut mittaavat tällä hetkellä toiminnan volyymia niin 

määrinä kuin markkoina (oppilastyöpäivien määrä ja liikevaihdon kehitys), 

suoritekustannuksen vaihtelua (oppilastyöpäivän hinta), myyntikatetta ja 

oppilastyötoiminnan menojen ja tulojen suhdetta. Seurannasta ei tällä hetkellä 

selviä opetuksen laadun taso, kehittyminen eikä pitkän aikavälin kannattavuus.

Ehdotuksia käytettävistä mittareista on paljon . Mahdollisia soveltuvia mittareita jo 

käytettävien lisäksi tai tilaille voisivat olla mm.

oppilastyöpäivän tai henkilökunnan kate mk/lkm 

kapasiteetin käyttöaste

uusien kurssien osuus liikevaihdosta; innovaatioindeksi 

koulutuksen henkilötehokkuus: oppilastyöpäivien lkm/henkilökunnan lkm 

kurssilta eronneiden lukumäärä 

sijoitetun pääoman tuotto-%

Tuotot/laskutettujen oppilastyöpäivien lkm 

Uudet kurssititaukset39

Etenkin laatua mittaavan tunnusluvun käyttö puoltaisi paikkaansa. Opetuksen 

laadun tasolla on hyvin laajakantoisia vaikutuksia. Palvelun laadun tasossa tulisi 

ottaa huomioon, että

38 Westwick 1986, s. 25

39 Lähteet: Avaintulos ja Lifim luentoni., Westwick s. 210- 
211
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1. asiakas haluaa aina parempaa palvelua

2. asiakkaan käsitys palvelun laadun tasosta voi olla erilainen kuin yrityksen

3. laadulla kilpaileminen on parempi ratkaisu kuin hintasota
4. palvelun tulee olla asiakaslähtöistä.40

Aikuikoulutuskeskuksen menestymiseen vaikuttavien eri osatekijöiden niin 

kannattavuuden, vakavaraisuuden, taloudellisuuden kuin vaikuttavuuden 

mittaaminen on tässä vaiheessa hankalaa, koska toimialalle ei ole vielä kehittynyt 

tunnuslukuja, joihin raportoinnista saatuja lukuja voitaisiin verrata.Kunnallisen 

laskentatoimen uudistamistoimikunta suosittelee seurattavaksi oppilastyöpäiviä ja 
oppilasmääriä sekä tietyn pituisten kurssien suorittaneiden määrää.41

Tutkimuksen perusteella näyttäisi olevan tarpeen kehittää tulosmatriisi,42 jolla 

seurattaisiin koko aikuiskoulutuskeskuksen kehittymistä sekä eri osastojen 

kehittymistä ja keskinäistä selviytymistä. Matriisin tulisi valita osatekijät ja niiden 

painotus niin, että se ottaisi huomioon selviytymisen kannalta eri osatekijät niille 

annetun painoarvon mukaisesti. Kuviossa nro 18 on esitetty vaihtoehto matriisin 

rakentamiseksi siihen valittavine tunnuslukuineen.

40 Vakkuri, s. 84

41 Kunnallisen LTT: n uudistamis!. suositus nro 28, s.18

42 Valtionhallinnon kehittämiskeskus, luentomoniste
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Tunnus

luku

Oppilas

työpäi

vien lkm.

Oppilas

työpäi

vän

ä-hinta

Ammatti

tutkin

tojen

lkm.

Asiakas-

tyyty
väisyys

Opetus

tuntien

lkm.

Kate

% tavoi-

tekat-

teesta

Vertai

luluku

Paino

arvo % 30 20 10 10 10 20

Osaston

tulos

Teolli

suus

Raken

nus

Palvelu

Hotelli-

ja ra

vintola

Kauppa

ja hal

linto

Kuva 18 Osastojen vertailumatriisi

Matriisin osatekijät on valittu aikuiskoulutuskeskuksen rehtorin haastattelun 

perusteella. Haastattelussa todettiin, että matriisin osatekijät kuvaavat volyymin 

määrää, kannattavuutta, taloudellisuutta, laatua, innovatiivisuutta ja toimitilojen 

käyttöä.43 Osaston pistearvo osatekijöittäin saadaan erillisestä taulukosta, jonka 

rakenne tulee muodostaa esim. osastojen yhteisen neuvottelun tuloksena. 

Pistetaulukkoa muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että eri koulutusalat ovat

43 Ähosola 1999
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erilaisia niin volyymin kuin kustannusrakenteen suhteen. Pistetaulukon osalta 

tulee tutkia yhtenä vaihtoehtona mahdolliset alakohtaiset taulukot, jotka ottavat 

huomioon osastojen erilaiset lähtökohdat.

Ehdotetun matriisin kokoonpano on yksi sovellutus ns. tasapainotetusta 

mittaristosta (Balancerad Scorecard), joka käsite on levinnyt 1990-luvulla. 

Vertailevana vaihtoehtona voidaan tarkastella ruotsalaisen Västervikin kunnan 

koululautakunnan mittaristo, joka muistuttaa sidosryhmämallia, kuva nro 19.

Kuva 19 Ehdotus koulutoimen tasapainotetun mittariston painopistealueiksi

(Lähde: Olve, Roy, Wetter 1997, s. 220)

Västervikin kunnassa on laadittu malli, joka sisältää kaikki eri näkökulmien mittarit:

Näkökulma

Talous

Oppilaat

Opettajat ja henkilökunta

Mittari

- Budjetin toteutuminen (muutamia 

erilaisia vertailevia tunnuslukuja)

- Laatu (osaaminen, turvallisuus, 

kehitys), oppilaiden tyytyväisyys

- Ongelmat

- Vanhempien osallistuminen

- Osaaminen/sitoutuminen

- Yhteistyö
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- Työtyytyväisyys

- Osaamisen kehittäminen

Kehitys - Osaamisen kehittäminen

- ATK-investoinnit

- Uudet kasvatusmenetelmät

- Uudet tutkinnot

Koulun johto - Tehokas johto

- Tehokas hallinto

- Henkilöstön kehittäminen

- Arvioinnit
44

5. HINNOITTELU

5.1 HINNOITTELULASKELMAVAIHTOEHDOT

Hinnoittelutehtävä tarvitsee pohjakseen suoritelaskentaa. Vaikka tuotetta ei 

hinnoiteltaisikaan täysin minkään periaatteen mukaisesti, on tarpeen tietää 

tuotteen valmistamisesta syntyneet kustannukset. Perinteisesti on paljon käytetty 

tämän toimenpiteen suorittamiseksi suoritekohtaista kalkyylilaskentaa. 

Hinnoittelussa on sitten mahdollista ottaa pohjatiedoksi joku eri kalkyyleista tai 

niiden sovellutus tarpeen mukaan vaihdellen.

Eri kalkyyleillä44 45 on omat perusperiaatteensa ja ne johtavat erilaisiin 

lopputuloksiin:

Minimikalkyyli

Tuotteelle kohdistetaan vain sen tuottamisesta aiheutuneet muuttuvat 

kustannukset. Myyntihintaan edellytetään sisällytettäväksi kate kiinteille

44 Olve, Roy, Wetter 1997, s. 221
Jyrkkiö, Riistamaa 1987, s. 56-5845
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kustannuksille. Vaikeutena on asettaa kullekin tuotteelle oikea katetavoite. 

Keskimääräiskalkyyli

Kalkyylin perusajatuksena on, että kaikki laskentakauden kustannukset ovat 

laskentakaudelle tuotetusta suoritemäärästä syntyneitä.Tuotteen 

valmistumiskustannukset vaihtelevat kokonaistuotantomäärästä johtuen, mikä voi 

osaltaan johtaa poukkoilevaan hinnoitteluun.

Normaalikalkyyli

Tuotteille kohdistetaan laskentakauden muuttuvat kustannukset ja 

normaalisuoritemäärän mukainen osuus kiinteistä kustannuksista. Silloin kun 

tuotantomäärä poikkeaa suuresti normaalisuoritemäärästä voi 

laskentaperiaatteen käyttäminen olla mm. tappiollisen toiminnan syy.

Kun tuotteen valmistuskustannukset on selvitetty lasketaan tuotteelle 

valmistusarvo, johon lisätään tuotteelle osuus markkinoinnin ja hallinnon 

kustannuksista, jonka jälkeen saadaan tuotteen omakustannushinta.Vaikeutena 

on näiden kustannusten oikea kohdentaminen eri tuotteille aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti.

Suoritekohtaisten kustannusten selvittämisessä on mahdollisuus käyttää erilaisia 

menetelmiä, joiden soveltuvuus riippuu lähinnä tuotannon rakenteesta:

Jakolaskenta

Suora jakolaskenta soveltuu käytettäväksi yrityksessä, joka valmistaa vain yhtä 

tuotetta. Suoritekohtaiset kustannukset voidaan laskea joko 

keskimääräiskalkyylina tai normaalikalkyylinä.

Lisäyslaskenta
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Lisäyslaskenta soveltuu monituoteyritykseen. Välittömät kustannukset 

kohdistetaan suoraan tuotteille ja välilliset kustannukset kustannuspaikkojen 

kautta lisäyslaskennan avulla tuotteille.

Toimintoperusteinen laskenta (ABC-laskenta)

Toimintolaskennan tavoitteena on, että tuotteelle kohdistetaan sen aiheuttamat 

todelliset kustannukset eikä esim. välillisiä kustannuksia jaeta välittömien 

suhteessa. Tuotteelle kohdistetaan juuri se osuus toimintojen kustannuksista, 

mitä se elinkaarensa aikana käyttää.

Toimintoperusteiseen laskentaan kuuluu seuraavia ominaisuuksia:

1. Määritetään yrityksen toiminnot ja niiden kustannukset sekä suoritukset

2. Määritetään toiminnon suorituksen määrä
3. Toimintojen kustannukset kohdistetaan kustannuskohteille.46

Toimintokohtaisten kustannusten selvittämisen seitsemän askelta ovat:

1. Toimintoanalyysi

2. Elinkaaren määrittely

3. Toimintokohtaisten kustannusten määrittäminen

4. Suorituskyvyn mittayksiköiden määrittäminen

5. Toimintoryhmien kustannusten määrittäminen

6. Kustannusten kohdistaminen raportointikohteelle

7. Tuotekustannusten laskenta47

Toimintojen kustannusten selvittämisen jälkeen voidaan tuotekustannukset 

selvittää seuraavien vaiheiden kautta:

46 Brimson 1992, s. 28

47 Brimson, s. 92
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1. valitse kustannusperuste

2. kohdista tuotannontekijät

3. määritä, mitä toiminnon ominaisuutta mitataan

4. valitse mittayksikkö

5. kohdista toissijaiset toiminnot
6. määritä toimintokohtaiset (yksikkö)kustannukset48

Toimintoperusteisen laskennan katsotaan olevan paljon tehokkaampi kuin 

perinteisen kustannuslaskennan monimutkaisessa tuotantoympäristössä. Sen 
avulla on mahdollista saada selville kustannuksia aiheuttavat tekijät.49

Toimintoperusteista kustannuslaskentaa voidaan suoraan hyödyntää mm. 

hinnoittelussa ja säästökohteiden etsinnässä, resurssien käytön lisäämisessä ja 

yleensä toiminnan tehostamisessa.50 Se on apuna selvitettäessä tuotteiden 

kannattavuutta sekä siirtohinnoittelussa.51

Toimintolaskennan käytöstä on saatu monenlaisia kokemuksia, eivätkä kaikki ole 

olleet myönteisiä. Syy ei sinänsä ole ollut laskentatekniikassa vaan siinä, että 
yrityksen toimintaa tukevat järjestelmät eivät ole olleet yhteensopivia.52 Kuitenkin 

toimintaperusteista kustannuslaskentaa pidetään sopivana tuotekustannusten 

määrittämisessä sekä kustannusten seurannassa.53

48 Brimson 1992, s. 174-213 kappale : Toimintokohtaisten
kustannusten määrittäminen

49 Bromwich, Bhimani, s. 61

50 Heinilä, s.22

51 Sharma, s. 68

52 Vuorio Martti, s. 42

53 Maicorn, s.78
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5.2 NÄKÖKOHTIA ERI LASKELMIEN SOVELTUVUUDESTA

Hinnoittelu on muodostunut yhdeksi tärkeimmistä päivittäisistä toiminnoista.

Oikein asetettu hinta on yksi perusasioita, jotka tulee olla kunnossa. Liian 

korkealla hinnalla aikuiskoulutuskeskus saattaa hinnoitella itsensä pois 

markkinoilta. Toisaalta liian alhainen hinta aiheuttaa pitkällä tähtäimellä 

toiminnan loppumisen kannattamattomana. Hinnan tulee olla sellainen, että se 

pitkällä tähtäimellä pitää sisällään niin tuotteen valmistamisesta johtuvat kulut kuin 

sen kehittämisen, markkinoinnin kuten myös investoinnitkin. Hinnoittelussa tulee 

muistaa ottaa mukaan tuotteelle kuuluva osa hyvinkin monivuotisista projekteista 

opetuksen kehittämiseksi. Oikean hinnan määrittämisen perusta on se, että 

tiedetään yrityksen kustannusrakenne. Hintaa tulisi osata katsella myös asiakkaan 

silmin.54 Hinnoittelun ja tuotantokustannusten hallitseminen on viime aikoina 

saattanut ratkaista yrityksen olemassaolon. Hinnoittelujärjestelmästä syntyvät 
tiedot auttavat tulevaisuuden vaihtoehtojen vertailuissa.55 Pelkkä kustannusten 

tietäminen ei kuitenkaan riitä hinnoittelun pohjaksi. On oltava selvillä markkinoista, 

paljonko esim. hinta voi ylittää markkinahinnan, ennenkuin se vaikuttaa kauppojen 

syntymiseen.56

Tutkimusorganisaatiossa hinnoittelusta on annettu yleisohjeet, joiden mukaan 

tuotteesta veloitetaan hinta, joka kattaa tuotteen erilliskustannukset, osuuden tu

losyksikön yhteisistä kustannuksista, osuuden aikuiskoulutuskeskuksen yhteisistä 
kustannuksista ja osuuden kehittämiskustannuksista.57

54 Ross, s. 26

55 Satama, s. 47

56 Hentunen s. 28

57 Etelä-Kymenlaakson ammat. aikuiskoul. kesk. hinnoit-
teluohje
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Tällä hetkellä hinnoittelu tapahtuu laskelmalla kullekin kurssille oma 

kustannusarvio, jossa eri erät pyritään ottamaan huomioon. Kustannusarvion 

pohjana on kurssin opetusohjelma. Toisaalta näin saatua hintaa verrataan 

talousarvion pohjalta saatuun tavoitehintaan.

Hinnan asetannan ongelmaa voidaan tarkastella sekä yksiköiden että koko 

yrityksen kannalta katsottuna ja sen jälkeen tehdä yhteensovittaminen, jota 

mahdollisesti joudutaan työstämään useamman kerran ennenkuin yksimielisyys 

yrityksen ja yksiköiden välillä on saavutettu, kuvio nro 20.
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Vaikka tutkimuksen kohteena olevassa aikuiskoulutuskeskuksessa hinnoittelun 

ongelma on hyvin saman tyyppinen, näyttää siinä olevan vielä 

aikuiskoulutuskeskuskohtaisia lisäongelmia. Tulevia myyntimääriä ei varmuudella 

pystytä ennustamaan eikä lopullista kauppahintaa pystytä arvioimaan riittävän 

tarkasti. Tulosyksiköiden arvioimista myyntituloista ei siten ilman muuta kerry koko 

aikuiskoulutuskeskuksen tarvitsemaa katetta kiinteille kuluille, vaikka 

myyntihinnasta saataisiin syntymään sisäinen sopimus. Ongelmaa lisää vielä 

suuri kiinteiden kustannusten osuus, kun tulevan vuoden käyttöastekin voidaan 

vain arvioida.

Aiheuttamisperiaatteen mukaisen hinnan löytäminen kurssille on erittäin tärkeätä, 

koska sillä on mm. pitkällä aikavälillä henkilöstöpoliittisia vaikutuksia. Kurssin 

opettaja saattaa menettää työpaikkansa ja jonkin tietyn opetusalan kehittyminen 

saattaa loppua sillä hetkellä. Myöhemmin sen uudelleen käynnistäminen saattaa 

olla hyvin vaikeaa.

Hinnoittelutapahtuma on tällä hetkellä ratkaistu koulutuslajikohtaisesti. 

Työvoimapoliittisen koulutuksen hinnoittelussa on noudatettava 

työvoimapoliittisesta koulutuksesta annetun lain ja asetuksen säännöksiä. 

Koulutustarjouspyynnöissään työvoimahallinto ilmoittaakin haluavansa tarjotun 

kurssin kustannukset eriteltyinä tietyn kaavan mukaisesti opetuksen 

kustannuksiin, hallinto - ja kiinteistökuluihin sekä muihin kustannuksiin. Lisäksi 

tarjouksessa tulee olla merkittynä vähennyksinä opiskelijatyötulojen, toiminta- 

avustuksen, muun valtion rahoituksen ja muiden tulojen osuus.

Myytäessä kurssia maksullisena palvelutoimintana yrityksille tai yhdistyksille on 

mahdollista ilmoittaa kurssille kokonaishinta ja enimmäisoppilasmäärä sekä 

mahdolliset täysin oppilasmäärän mukaan vaihtelevat kustannukset kuten 

tavanomaisesta poikkeavat opiskelumateriaali-, ruoka- ja majoituskustannukset 

opiskelijakohtaisesti perittäviksi.

Aiheuttamisperiaatteen mukaisen hinnan löytämiseksi on tärkeää selvittää
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kaikissa vaihtoehdoissa kurssin todelliset kustannukset. Toimintokohtainen 

kustannuslaskenta pyrkii tähän. Tuotekohtaiset kustannukset koostuvat kaikista 

kohdistettavissa olevista kustannuksista sen perusteella, miten tuote käyttää 

hyväkseen erilaisia toimintoja.

Tavoitteena kurssien todellisen aiheuttamisperiaatteen mukaisen hinnan 

laskemiseksi aikuiskoulutuskeskus on mukana omistajayhteisön 

prosessimallinnus/toimintolaskentaprojektissa yhtenä pilottivaiheen yksikkönä. 

Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota prosessien tunnistamiseen eli ajatusmallin 

niin, että tarkastellaan toimintoja koko aikuiskoulutusorganisaation toteuttamina 

prosesseina kustannuspaikka-ajattelun sijasta. Prosessien tunnistamisen jälkeen 

on mahdollista laskea niiden kustannukset ja sen jälkeen selvittää tuotteen 
kustannukset sen perusteella, miten ne hyödyntävät toimintoja.58 

Aikuiskoulutuskeskuksen sisällä projekti on edelleen rajattu pilottikohteelle, joka 

käsittää koneistusalan koulutuksen. Projekti on osoittautunut erittäin paljon 

resursseja kuluttavaksi itsessään. Lähinnä se olisi vaatinut erillisiä 

henkilöstöresursseja. Projektin toteutuksessa oli myös ongelmia löytää täysin 

aiheuttamisperiaatteen mukaisia kohdistustekijöitä niin kustannusten 

kohdistamisessa toiminnoille kuin niiden edelleen kohdistamisessa toiminnoilta 

yksittäisille tuotteille. Voidaan kuitenkin olettaa, että se antaisi aiempaa 

luotettavampaa tietoa kustannusten aiheuttamisesta, koska prosesseja 

tutkittaessa on mahdollista selvittää myös niiden tuotteen arvoa lisäävä luonne. 

On mahdollista, että jotkut toiminnot osoittautuvat täysin tarpeettomiksi tai että 

vain osa tuotteista käyttää niitä.

Toimintojen kartoituksen yhteydessä valittiin kaksikymmentä toimintoa, jotka 

yhdistettiin välittömiksi kurssitoiminnoiksi ja tukitoiminnoiksi:

Välittömät kurssitoiminnot 

- kurssin suunnittelu

58 Raportti prosessimallinnus/toimintolaskentaprojektista,
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, v. 1999
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- kurssin valmistelu

- kurssin aloittaminen

- lähiopetus

- etäopetus

- työharjoittelu

- ohjaus

- muu opetustoiminta

- kurssin päättäminen

Tukitoiminnot

- hallinto

- markkinointi

- edustus

- koulutus ja kehittäminen

- perehdyttäminen

- laadun ylläpito

- kiinteistöjen ylläpito

- materiaalitoiminnot

- ATK-toiminnot

- kuljetukset

- kansainvälinen toiminta

- johtaminen

- muu toiminta

- muu tukitoiminta59

Pilottikurssia hinnoiteltaessa osa kustannuksista kirjattiin suoraan kurssin 

kustannuksiksi ja loput kustannukset välittömien kurssitoimintojen ja 

tukitoimintojen käyttönä.

59 Raportti prosessimallinnus/toimintolaskentaproj ektista,
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, v. 1999
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Pilottikurssin tuoterakenne muodostui seuraavaksi:

käytetyt resurssit

välittömät

kurssitoiminnot

mk %

97,78 47

75,34 36

tukitoiminnot 35 17

208,12 100

Toimintolaskennan laajentamisessa aikuiskoulutuskeskuksessa sekä koko 

kaupungin tasolla kannattaisi ensi vaiheessa kiinnittää huomiota ydinprosessien 
mallintamiseen. Ensimmäinen tehtävä olisi ko. ydinprosessien määrittäminen.60

Sen jälkeen kun kurssien todellinen hinta on selvitetty, olisi mahdollista 

muodostaa kursseista hinnoitteluryhmiä, joiden raja-arvoissa kurssien hinta 

pysytettäisiin. Poikkeamat olisi selvitettävä tapauskohtaisesti. On hyvin työlästä 

ja kallista laskea joka kurssin hinta aina yksitellen tarjousta pyydettäessä. Monesti 

aikataulu tarjouksen antamiselle on niin lyhyt, että hinnoittelutapahtumaa ei 

pystytä suorittamaan alusta loppuun täysin yksityiskohtaisesti.

Yksittäisen kurssin hintaan tulee kaikissa hinnoitteluryhmissä mahdollisuuksien 

mukaan laskea ainakin kurssin erilliskustannukset sekä osuus tulosyksikön yh

teisistä kustannuksista ja osuus koko aikuiskoulutuskeskuksen yhteisistä 

kustannuksista. Tarjoukset tulee kuitenkin tehdä ostajan vaatimille 

tarjouslomakkeille niiden rakenteen mukaisesti ks. liitteet 1 ja 2.

60 Raportti prosessimallinnus/toimintolaskentaprojektista,
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
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HINNOITTELURYHMIEN MUODOSTAMINEN

MUUT RESURSSIT

- VÄLITTÖMÄT 
KURSSITOIMINNOT
- TUKITOIMINNOT

OPETUSTOIMEN
RESURSSIT

- VÄLITTÖMÄT 
KURSSITOIMINNOT
- TUKITOIMINNOT

KUSTANNUKSET

RESURSSIT
- HENKILÖT
- MATERIAALIT
- KONEET/LAITTEET 
-TILAT
- OSTETUT PALVELUT

TUOTERYHMÄT
- TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS
- LÄÄNINHALLITUKSEN OSTAMA LYHYTKESTOINEN KOULUTUS
- LÄÄNINHALLITUKSEN OSTAMA PITKÄKESTOINEN KOULUTUS
- HENKILÖSTÖKOULUTUS/OPPISOPIMUSKOULUTUS

Kuva 21 Hinnoitteluryhmät

Hinnoitteluryhmien pohjana (kuva nro 21) olisi kurssin kestoaika, suunniteltu 

oppilasmäärä sekä se, vähennetäänkö kurssin hintaa saaduilla avustuksilla. 

Käytettävä hintastandardi olisi mk/oppilastyöpäivä-rakenteinen, jolloin 

hinnoitteluvaiheessa kurssin kesto ja oppilaiden määrä määräisi myyntihinnan.

Mikäli kurssit olisi myyty kokonaiskauppasopimuksella, voitaisiin kursseille 

laskettua toimintolaskentaperusteista hintaa käyttää hyväksi esim. silloin, kun 

kokonaiskaupasta tehdään tarjouslaskentaa ja kauppahinta jaetaan 

tulosyksiköiden myyntituloiksi.



71

Luotettavan kustannusinformaation merkitys korostuu hinnoitteluprosessissa. Sen 

avulla yritys voi karsia kannattamattomat tuotteet ja pitää näin ollen 

kannattavuuttansa minimitasolla, kun taas epäluotettavaan informaatioon 
perustuva hinnoittelu saattaa viedä yrityksen kehityksen täysin väärille urille.61

6. MUUT LASKENTATOIMEN OSA-ALUEET

6.1 RAHOITUKSEN MERKITYS

Yrityksen rahoitusta voidaan tutkia kahdesta eri näkökulmasta. Se voidaan nähdä 

joko ns. function of finance-ajattelun mukaisesti keinomuuttujana kannattavuus- ja 

kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Sitä voidaan pitää myös yrityksen itsenäisenä 

osa-alueena "das Ding an sich'-ajattelun mukaisesti. Kun lähdetään liikkeelle 

reaaliprosessi-ajattelusta, haetaan ensin rahavirtojen syyt reaaliprosessin 

puolelta. Oli ajattelumalli kumpi hyvänsä, niin rahavirtojen taustatekijät löytyvät 

aina reaaliprosessin puolelta. Rahaprosessin suunnittelu alkaa reaaliprosessin 

suunnittelulla.62 Rahavirtojen oikea määrä ja ajoitus ratkaisevat viime kädessä 

liiketoiminnan kannattavuuden.63

Pitkän aikavälin suunnittelu:

Rahoituksen riittävyydestä tulee huolehtia niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. 

Pitkän aikavälin tulorahoituksen ennakointi tulee perustua toimintasuunnitelmiin 

eli budjetoituun rahankäyttöön.64 Pitkän tähtäyksen rahoitussuunnitelmaa laadit

taessa kootaan ja koordinoidaan yrityksen muut pitkän tähtäyksen suunnitelmat. 

Jos kokonaisuus on tasapainossa, ovat suunnitelmat toteuttamiskelpoisia, muussa

61 Laitinen 1990, s. 123

62 Neilimo, s . 1

63 Kalin, s. 30

64 Asp 1977, s. 98
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tapauksessa suunnitelmat tulee tarkistaa 65 Samalla kun tutkitaan tulorahoituksen 

riittävyyttä tulee tarkastelun kohteeksi yleensä toiminnan kannattavuus, koska 

tulorahoitus on yksi rahanlähde. Rahan käytön puolella tulevat tarkastelun 
kohteeksi investoinnit sekä rahoituksen voitonjakoerät.66 Sijoitukset tuot

tamattomiin investointeihin voidaan välttää jo tässä vaiheessa.

Lyhyen aikavälin suunnittelu:

Rahoituksenkin suunnittelussa vuosisuunnittelu on osa pitkän tähtäyksen 

suunnitelmaa. Likviditeetti pyritään turvaamaan valitun budjettiperiodin puitteissa 

ja rahoituskustannusten hallinta on taktisen rahoitussuunnittelun tyyppiongelma. 

Rahoituksen riippuvuus reaaliprosessista pienenee, mitä lyhyempi tarkastelujakso 

on.67 Päivittäinen rahoitussuunnitelu on maksuperusteisten rahavirtojen 

selvittämistä. Rahavirtojen suuruudet voidaan määritellä melko tarkasti.

Yrityksillä on lakisääteinen velvoite laatia toimintakertomukseen liitettävä 

rahoituslaskelma. Rahoituslaskelmasta on käytävä selvitys varojen hankinnasta ja 

niiden käytöstä tilikauden aikana. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan ra

hoituslaskelma on yrityksen tai muun talousyksikön tietyn tilikauden varojen virrat 
käsittävää laskelma, josta käy selville varojen lähteet ja käyttö.68 On tarkoitus, että 

rahoituslaskelmasta saadaan tietoa yrityksen tulorahoituksen määrästä ja 

riittävyydestä, yrityksen voitonjakoina tapahtuneista maksuista sekä 

investoinneista ja niiden rahoituksesta. Lisäksi rahoituslaskelman toivotaan aut
tavan yrityksen tulevaisuuden rahavirtojen ennakoinnissa.69

Asp 1977, s. 102

66 Neilimo, s.2

07 Neilimo, s. 2

68 Koivikko, luentomoniste s. 2

69 Koivikko, luentoministe s. 3
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Julkishallinnon rahatoimella tarkoitetaan yleensä kunnan rahoitusomaisuuden 

sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraan pääoman suunnittelua, hoitoa ja valvontaa. 

Rahatoimi käsittää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kunnan 

rahaprosessin hallitsemiseksi.70 Talousarvioon on kuntalain 65 §:n mukaan 

otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 

osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus 

esitetään talousarvion rahoitusosassa.71

Kassanhallinnalla ymmärretään seuraavia osa-alueita:

1. Kassaennusteet

- maksuvalmissuunnittelu

- kassabudjetointi

2. Kassavirtojen hallinta

- tuleva maksuliikenne

- lähtevä maksuliikenne

- pankkitiI¡järjestelmä

3. Pankkisuhteet

- neuvotteluperiaatteet

- lainanottopolitiikka

- kilpailuttaminen

4. Kassaylijäämien sijoittaminen/kassa-alijäämien kattaminen

- sijoituspolitiikka

- lyhytaikainen rahoituspolitiikka

- tavoitteiden yhteensovittaminen72

Julkishallinnon maksuvalmiutta mitataan yleisesti kassapäivien määrällä, joka 

ilmaisee, monenko päivän kassamenot voidaan rahavaroilla kattaa: 

Tarkasteluajanjakson keskimääräinen kassavaranto jaetaan tarkasteluajanjakson

70 Hallipelto 1989, s. 27

71 Myllyntaus 1977, s. 83
Hallipelto 1986, s. 3372
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kassastamaksujen määrällä ja saatu osamäärä kerrotaan tarkasteluajanjakson 

kalenteripäivien lukumäärällä.73 Tilinpäätökseen liitettävästä rahoituslaskelmasta 

selviää pitkälti sama asia kuin osakeyhtiölain mukaan laadittavasta 

rahoituslaskelmasta.

Kun tulosyksiköt käyvät myyntineuvotteluja ,on yhtenä neuvottelun kohteena myös 

maksuehdot. Yksiköt voidaan tällöin asettaa vastuuseen myös rahoitusjäämästä:

TULOSYKSIKÖN RAHOITUSJÄÄMÄSUUNNITELMA 

Laskutus

- Sisäinen laskutus 

+ Saadut ennakot

+- Myyntisaamisten muutos

- Tulonvähennykset ja tulonsiirrot 

= Myyntitulojen kassaanmaksut

- Tavaraostot

+ Sisäiset ostot

- Muiden muuttuvien menojen maksut 

+- Ostovelkojen muutos

= Myyntikatteen kassaanmaksut

- Kiinteiden menojen maksut

- Käyttöomaisuuden hankintamaksut 

= Rahoitusjäämä I
74

Vuositason suunnittelu aloitetaan sillä, että eri osabudjeteista kootaan menovirrat, 

joiden perusteella syntynyt vuositason suunnitelma jaetaan aina pienempiin 

kokonaisuuksiin. Viime kädessä yksittäinen toimintapäivä on suunnittelun kohde.

3 Hallipelto 1986, s. 48

74 Asp 1977, s. 91
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Tällä hetkellä aikuiskoulutuskeskuksen rahoitussuunnittelu on pitkälti kaupungin 

rahatoimen kannalta katsottuna edullisten maksuehtojen neuvottelemista tehtäviin 

sopimuksiin. Kehittämistarve olisi pitkän tähtäyksen rahoituksen suunnittelussa 

osana strategista suunnittelua sekä eri tulosyksiköille asetettavasta kassajäämä- 

velvoitteesta päättäminen liikelaitosmuotoon siirryttäessä.

6.2 INVESTOINTIEN TARPEELLISUUS

Investointi on toimenpide, joka tuottaa tuloa useampana tilikautena. Investoinnin 

kannattavuuden laskenta ja edullisimman vaihtoehdon valinta on monasti hyvin 

vaikeaa, koska prosessiin liittyy useampia epävarmoja tekijöitä.

Investointipäätökset ovat osa pääomabudjetointia, jossa päätöksenteko keskittyy 

seuraaviin asioihin:

1. Määrittää, mitkä nimenomaiset investointiprojektit yrityksen tulisi hyväksyä.

2. Määrittää pääomakulujen kokonaismäärä, jotka yrityksen tulisi ottaa 

vastatakseen.
3. Määrittää, miten projektit pitäisi rahoittaa.75

Investointipäätösten tulee olla kytkettynä yrityksen päämääriin ja tavoitteisiin. 

Investointipäätösten vaiheita voidaan kuvat seuraavasti:

1. Tunnistetaan tavoitteet

2. Etsitään investointivaihtoehdot

3. Kootaan tietoa tulevaisuudesta

4. Listataan mahdolliset tulot

5. Mitataan maksut

6. Valitaan investointiprojektit

7. Hankitaan hyväksyntä ja toteutetaan projektit
8. Seurataan investointipäätöksiä76

Drury 1988, s. 361
76 Drury 1988, s. 362
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Investoinnin kannattavuutta voidaan laske useammalla menetelmällä:77

1. Sisäinen korkokanta:

Menetelmällä selvitetään korkokanta, jolla kassatulo-odotusten nykyarvo on 

hankintamenon suuruinen. Tuottovaatimuksen alaraja on rahoituksen kustannus.

2. Nykyarvomenetelmä:

Kausittaiset nettotulo-odotukset diskontataan tuottovaatimusta vastaavalla 

laskentakorkokannalla. Nykyarvon tulee ylittää hankintamenon suuruus.

3. Annuiteettimenetelmä

Investoinnin hankintameno jaetaan tasasuuriksi kuoletuseriksi investoinnin 

arvioidulle pitoajalle. Saatu erä on minimi käyttökatetavoite, jota verrataan 

ennakoituun tulo-odotukseen.

4. Takaisinmaksuajan menetelmä

Hankintameno jaetaan vuotuisella tulo-odotuksella, jos saatu aika on lyhyempi 

kuin tavoite, on investointi kannattava.

Laskelmissa on vaikea selvittää esim. sitä, miten uusi teknologia auttaa laadun 

parantumisessa, joustavuuden lisääntymisessä tai tuote- ja 
tuotantoinnovaatioissa.78 Lisäksi tutkimuksessa on todettu, että tulosyksikön 

johtajat ovat valmiit pelaamaan jopa hämäämään investointineuvotteluissa 

saadakseen varoja omalle tulosyksiköllensä.79

Investointipäätöstä tehtäessä tulee muistaa tutkia, kuinka pakottava investointi on 

yrityksen toiminnan jatkuvan kannalta. Laskentatilanteissa epävarmuus voidaan 

yrittää ottaa huomioon esim. herkkyysanalyysillä, miten kannattavuus muuttuu, jos

77 Leppiniemi, luentomonisteen sivut 5-9

78 Lumijärvi 1991, s. 45

79 Lumijärvi 1989, s. 18
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joku/jotkut lähtökohtaolettamukset muuttuvat. Laskelmat voidaan tehdä myös 

optimististen, todennäköisimpien tai pessimististen lähtökohta-arvojen pohjalta. 

Laskelmissa voidaan käyttää hyväksi myös todennäköisyysjakautumia ja niiden 

painottamista.80

Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta antoi 90- luvun alussa pää

omakustannuslaskentaa koskevan suosituksen nro 19. Pääomakustannuslaskenta 

käsitti käyttöomaisuuden määrittelyn, sen arvostamisen, hankintamenon 

jaksottamisen sekä laskennallisen koron käytön. Käyttöomaisuutena käsiteltiin 

jatkuvaan tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Raja käyttömenon ja 

pääomamenon välillä ei ollut täysin selvä. Suosituksen mukaan riittävä tarkkuus 

oli, kun aktivoitavana käyttöomaisuutena pidettiin omaisuutta, jonka taloudellinen 

käyttöaika oli pitempi kuin kolme vuotta ja jonka hankinta-arvo ei ollut vähäinen. 

Vähäiseksi arvoksi suositeltiin 5.000,- mk. Käyttöomaisuudelle voitiin suorittaa 

vuosittain indeksiin perustuva arvontarkistus ja/tai indeksiin perustumaton 

arvontarkistus esim. viiden vuoden välein. Käyttöomaisuutena käsiteltävälle omai

suudelle laskettiin vuosittain poistot, joista oli annettu suositukset81. Lasken

nallisen koron suuruudeksi suositeltiin 3%, jos pohjana oli käyttöomaisuuden in

deksitarkistettu jäännösarvo, muutoin korko oli 6 %.

Nykyisen kirjanpitokäytännön mukaisesti poistot käsitellään kirjanpitolain 

mukaisesti ja korkoja ei enää kirjata menoksi, tosin talousarvioon ne sisältyvät. 

Pääomakustannuslaskentamenettelyllä on tarkoitus kuvata poistojen osalta sitä 

taloudellista uhrausta, mikä aiheutuu käyttöomaisuuden käyttämisestä palvelujen 

tuottamiseen ja koron pääoman hankintaan sidotun taloudellisen uhrauksen 

hintaa. Laskennallisia eriä on edelleen mahdollisuus hyödyntää niin sisäisessä 

laskennassa kuin palveluiden hinnoitteluissa.

80 Leppiniemi, luentomonisteen sivut 9-10
81 Kunnallisen laskenta!. uudist. toimikunnan suositus nro 19
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Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tulee omaksua käyttöönsä sellaiset 

investointilaskentamenetelmät, joilla selvitetään valittavan vaihtoehdon 

kannattavuus niin että siinä on otettu huomioon kurssien tilaajilta saatava korvaus 

investoinnin hankintahinnasta riittävässä määrin. Mahdollisuutta hyödyntää 

virallisesti poistunutta kunnallista pääomakustannuslaskentaa niin investoinnin 

hinnoittelussa kuin sen tuoton tarkkailussa tulee tutkia. Toimintolaskennan käyttö 

tuotteiden hinnoittelussa mahdollistaa mm. kirjanpidon ulkopuolisten erien 

ottamisen kustannuksena huomioon toimintojen ja edelleen tuotteiden hinnan 

määrittämisessä. Mahdollista on esim. jo kokonaan menoksi kirjatun hyödykkeen 

kohdentaminen menoksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Ammatilliset kurssikeskukset muutettiin v. 1991 lainsäädäntöteitse ammatillisiksi 

aikuiskoulutuskeskuksi ja samalla toiminta muuttui liikelaitostoiminnan 

luonteiseksi. Muutosvaiheessa syntyi tarve kehittää laskentatointa 

määrärahapohjaisesta valtion korvauksella rahoitettavasta järjestelmästä pääosin 

myyntituloillaan toimeen tulevan yksikön tarpeita palvelevaksi.

Oppilaitoksen omistaja oli muutosvaiheessa kuntayhtymä ja vuoden 1994 alusta 

oppilaitos siirtyi suoraan Kotkan kaupungin omistukseen. Toimintatapojen muutos 

näkyi lähinnä sopeutumisessa suuren organisaation toimintakulttuuriin. 

Laskentatoimen osalta näkyvämpi muutos oli julkishallinnon siirtyminen v. 1997 

kirjanpitolain mukaiseen tilinpitojärjestelmään. Varsinainen oppilaitos on pysynyt 

kaiken aikaa organisaatiorakenteeltaan pääosin samanlaisena. Se on 

tulosjohdettu organisaatio, jonka tulosyksiköt on muodostettu koulutusalojen 

mukaisesti. Omistajaan nähden se on yksi tulosalue.

Tutkielman tavoitteena oli ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen laskentatoimen 

kehittäminen valitsemalla kehitystyön painopistealueiksi budjetointi,
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tulosennusteiden laatiminen, tulosyksiköiden keskinäinen vertaaminen sekä 

hinnoittelu.

Kehittämisvaihtoehdoiksi syntyivät seuraavat ehdotukset:

- siirtyminen ns. rullaavaan budjetointijärjestelmään, joka on yhteneväinen 

vuotuisten raportointijaksojen kanssa

- tulosmatriisin käyttöönotto

- toimintolaskennan käytön laajentaminen

- hintastandardien käyttöönotto

- tulosennusteen laatiminen budjetointijaksojen pohjalta

Erikoisesti tulee kiinnittää huomiota mittarien ja tunnuslukujen kehittämiseen niin, 

että kokoonpanoon sisältyvät toiminnan eri osa-alueet, jotka vaikuttavat tuloksen 

muodostumiseen sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Mittaristo mahdollistaa 

tulosyksiköiden keskinäisen vertailun sekä eri ajanjaksojen kehittymisen 

seurannan.

Kilpailuympäristössä toiminen on tuonut ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen 

laskentatoimelle uuden toimenkuvan verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, jolloin 

se oli pitkälti myönnettyjen määrärahojen seurantaa siihen liittyvine kirjanpitoja 

raportointitehtävineen. Laskentatoimen rooli on yhä enemmin muuttumassa 

business partneriksi, joka osallistuu liiketoiminnan kehittämiseen ja 

päätöksentekoon samalla, kun rutiininomaisia taloustoimintoja automatisoidaan.

Taloushallinnon toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä kuten muidenkin toimintojen. 

Taloushallinnon asiakas on aikuiskoulutuskeskuksen johto. Kuten yleensä myös 

aikuiskoulutuskeskuksessa on tarpeen kehittää toiminnallisia ja laadullisia 

mittareita ja raportoinnin tulee keskittyä kriittisiin menestystekijöihin. Kuitenkin 

ennen kuin kriittisiä menetystekijöitä voidaan mitata, tulee niistä saavuttaa selkeä 

yksimielisyys. Oleellista on onnistuneen palvelun kannalta, että johto osaa kertoa 

tarpeensa, jotta taloushallinnon resurssit osataan suunnata oikein niin, että ne 

antavat myös lisäarvoa tuotteelle eivätkä kuluta voimavaroja väärin.
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Aivan uusi haaste laskentatoimelle on mennä mukaan mittaamaan yrityksen 

kohderyhmää ja sen kehittymistä eli laskentatoimen on muututtava palvelemaan 

asiakasprosessien kehittämistä. Tätä kohderyhmän käyttäytymistä ja kysynnän 

mittausta suoritetaan vetovoimataseen avulla. Mittauksen kohteeksi tulevat 

asiakaskäyttäytyminen ja asiakastyytyväisyys, jotka ennakoivat tulevaa 

liiketoiminnan kehittymistä.82

Tämän moniuloitteisen ja -kerroksisen toimintaympäristön ennustettavuuden 

parantamiseksi on otettu käyttöön neurolaskenta, joka analysoi ja lajittelee 

yritysten käytettävissä olevaa tietomateriaalia ympäröivästä maailmasta ja pystyä 

näin aavistamaan huomisen tapahtumia.83 Tämänkaltaisen laskennan käyttäminen 

mm. budjetoinnin apuvälineenä antaisi sille huomattavasti paremmat 

mahdollisuudet tuottaa realistia tavoitteita organisaation toiminnan perustaksi.

82 Mattila Raine ja Janne Reimari, Accountor Oy, Tilisanomat 
5/1998 s. 29
83 Matti Laine ja Janne Reimari, Accountor Oy, Tilisanomat 
5/1998 s. 33



LÄHDELUETTELO
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
Hinnoittelun yleiset perusteet, v. 1991
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
Laatukäsikirja 1.4.1998
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
Liiketoiminta(kehittämis)suunnitelma, 1991-92
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
Liiketoimintasuunnitelma 1996 - 2000
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
raportti prosessimallinnus/toimintolaskentaprojektista 
v. 1999
Ammattikasvatushallitus/Lifim/Avaintulos, 
Kurssikeskusten tulosvastuullisen johdon laskentatoimen 
koulutus, ryhmä IV, luentomonisteet : Tunnuslukujen 
laskukaavoja,tuloksellisuuden mittarit, 
tulosyksiköiden luokittelu ja budjetti hinnoittelun 
perustana
Ansoff H. Igor, Strategisen johtamisen käsikirja,
Keuruu 1984
Asp Kari, Torkko Pauli, Yrityksen rahoituksen 
suunnittelu, Espoo 1977
Brimson James A., Toimintolaskenta, Jyväskylä 1992
Bromwich M, Bhimani A, Management Accounting:
Evolution not Revolution, The Chartered Institute of 
Management Accountants 1989
Drury Colin, Management and Cost Accounting-2nd ed., 
1988
Hallipelto Aatos, Rahatoimi ja rahoitusmarkkinat,
Suomen kaupunkiliitto
Hallipelto Aatos, Kassanhan intä kaupungin 
rahatoimessa, Suomen kaupunkiliitto, Helsinki 1986
Harjula Heikki, Prättälä Kari, Kuntalaki - tausta ja 
tulkinnat, Jyväskylä 1996
Hentunen Timo, Markkinaosaaminen palkitaan, Julkaistu 
Fakta 8/1991
Jyrkkiö Esa, Riistamaa Veijo, Laskentatoimi 
päätöksenteon apuna, 3. painos, Espoo 1987
Koivikko Aarne, Rahoituslaskelman laadinta- 
koulutustilaisuus 23.1.1992, Yrittäjien koulutuskeskus



Kotkan kaupunki, taloussuunnitelma 1999 - 2000 ja 
talousarvio 1999
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta, 
Suositus nro 19: Pääomakustannuslaskentasuositus
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta, 
Suositus nro 28: Kunnallisten toimintojen mittarit ja 
tunnusluvut
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta, 
Suositus nro 30: Kuntainliiton talousarvio ja 
kirj anpitoluokitukset
Koriin Erich, Tulosvastuu markkinoinnin 
johtamisessa, Espoo 1977
Laine Matti, Reimari Janne, Yritystalouden hermoverkot 
ja ennakoiva seurantajärjestelmä, Julkaistu Tilisanomat 
5/1998
Laitinen Erkki K., Tehokkuutta hinnoitteluun, Jyväskylä 
1990
Leppiniemi Jarmo, Ensimmäinen investoinnin 
kannattavuuslaskelma- koulutustilaisuus 30.1.1992, 
Yrittäjien koulutuskeskus
Lumijärvi Olli-Pekka, A Field Research into Profit 
Center Managers' Gaming Behavior in Capital Budjeting, 
Turun Kauppakorkeakoulun julkaisuja 3:1989
Malcom Robert E., Overhead Control Implications of 
Activity Costing, Julkaistu Accounting 
Horizons/December 1991
Myilyntaus Oiva, Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito- 
ohjeet, osa I, 3. painos, Suomen kuntaliitto 1996, 
Jyväskylä 1998
Myllyntaus Oiva Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito- 
ohjeet, osa II, 1. painos, Suomen kuntaliitto 1997
Neilimo Kari, Mistä yrityksen rahavirrat syntyvät? Mitä 
on varainhankinta muuttuneessa ympäristössä?, Cash 
Management -seminaari 2-3.11.1989, Suomen 
Ekonomisäätiön koulutuskeskus
Neilimo Kari, Uusi-Rauva Erkki, Johdon laskentatoimi,
1. Painos, Helsinki 1997
Olve Nils-Göran, Roy Jan, Wetter Magnus, Balancerad 
Scorecard 2. painos, Porvoo 1999
Rissanen Tapio, Yrittäjän käsikirja, Imatra 1986
Reinilä Irmeli, Löytyykö ABC-laskennasta avain 
kustannuslaskentaan?, Julkaistu Ekonomi 2/1992
Ross Elliot В. Making Money with Proactive Pricing,



Julkaistu A Harvard Business Review Paperback No. 90048
Santalainen Timo, Voutilainen Eero, Porenne Pertti, 
Tulosjohtaminen uudistuu ja uudistaa, 4. painos, 
Hämeenlinna 1990
Satama Jorma, Hinnoittelu - menestystekijä vai 
kustannuskriisin syy, Julkaistu Tilisanomat 4/1992

Sharma Vidya S., Determing Product Profitability, 
Julkaistu The Bankers Magazine March April 1992
Toriseva Sirpa, Oy Audiator Ab, Laskentatoimen uudistus 
hallintokunnan näkökulmasta, Luentomoniste v.1995
Sharma Vidya S., Determing Product Profitability, 
Julkaistu The Bankers Magazine March April 1992
Vakkuri Aaro, Palvelun laatu kannattaa, Julkaistu 
Yritystalous 2/1992
Valtionhallinnon kehittämiskeskus, tulosmatriisi, 
luentomoniste 1991
Westwick C.A., Yritysjohdon tunnusluvut, 2. painos, 
Imatra 1986
Virtanen Kalervo, Tulosyksikköorganisaation ohjaus, 
Helsinki 1984
Vuorio Martti, Uusi sisältö abc-laskentaan, Julkaistu 
Talouselämä 10/1992

VIRALLISLÄHTEET
Hallituksen esitys ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia 
koskevaksi lainsäädännöksi no 12, 391717E/1990
Suomen asetuskokoelma 760/1990, Laki ammatillisista 
aikuiskoulutuskeskuksista
Suomen asetuskokoelma 761/1990, Laki ammatillisten 
kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi 
aikuiskoulutuskeskuksiksi
Suomen asetuskokoelma 762/1990, Asetus ammatillisista 
akuiskoulutuskeskuksista
Suomen asetuskokoelma 763/1990, Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
Suomen asetuskokoelma 912/1990, Asetus 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
Valtioneuvoston päätös ammatillisen 
aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen 
perusteista, annettu 8.11.1990



Suomen asetuskokoelma 31/1976, Laki 
työllisyyskoulutuksesta
Suomen asetuskokoelma 206/1976, Asetus 
työllisyyskoulutuksesta
Suomen asetuskokoelma 631/1998, Laki ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta
Suomen asetuskokoelma 812/1998, Asetus ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta
Suomen asetuskokoelma 635/1998, Laki opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta
Suomen asetuskokoelma 806/1998, Asetus opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta
Suomen asetuskokoelma 1138/1996, Laki ammatillisen 
lisäkoulutuksen rahoituksesta
HAASTATTELUT
Ahosola 1999, Paavo Ahosola, rehtori, 
Etelä-Kymenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, 
Kotka



Liite 1

KESKUS
Työvoimakoulutus

TYÖVOIMAKOULUTUSTARJOUS

Diaarinumero: 
Tarjouspyynnön nro: 
ESR-projektinro:

Työhallinto täyttää 
Tavoiteammattinro: 
Tavoitetutkinto/ -moduli: 
Järjestäjäkoodi: 
Sopimusnro:

1. KOULUTUKSEN PERUSTIEDOT

Koulutuksen nimi: 

Kouluttajan ehdottama 

vaihtoehtoinen nimi: 

Koulutuksen järjestäjä: 

Ly-tunnus:

Järjestämispaikkakunta: 

Koulutuspaikan osoite: 

Järjestämisajankohta: 

Jaksotus:

Jaksotuksen perustelu:

Koulutuksen kesto: 

Opiskelijamäärä:

tuntia _________________ työpäivää
(laskettuna á 7 tuntia/pv)

Opiskelijatyöpäivien Opiskelijatyö-
määrä: _____________ päivän hinta:_____________ mk (=op¡skei¡jamaarax
työpäivien määrä)

Koulutuksen myyntihinta: _____________________mk

(ilman alv)

Koulutuksen tarjoajan yhteystiedot:

Koulutuksen yhteyshlö: _____________________________ ____________________________
Osoite: _________________________________________ _________________

Puh. ________________________________ ________________________

Fax, sähköposti: _____________________________________________ _____________

Tarjouksen voimassaoloaika:______________________ _________________________________



2. OPETUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

Koulutuksen tavoite (Myös tutkinnon tai osatutkinnon nimi, jos kysymyksessä on tutkintotavoitteinen koulutus)

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset:

Koulutuksen sisältö ja järjestämismuoto:

Sisältö: Järjestämismuoto:
lähi- etä-opetus työssä
opetus oppiminen/

työharjoittelu 
h h h

Kesto:
Yhteensä

h

Yhteensä h

Lisätietoja käytettävistä opetusmenetelmistä:

Työssäoppimisen/työharjoittelun arvioitu ajankohta:

Työssäoppimis-Ztyöharjoittelupaikkojen hankinta. Ohjaus ja valvonta 
työharjoittelun/työssäoppimisjakson aikana:

Etätehtävien luonne ja tarkastustapa:



Koulutukseen sisältyvät opintomatkat kotimaassa (kohde, ajankohta, perustelut):

Koulutukseen sisältyvät matkat ulkomaille: (kohde, ajankohta, perustelut):

--------------ZZ—____________________________________________ o
piskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma kyllä---------- ei----------------

Opiskelijoiden lähtötason arviointi (esim. keskustelu, tasokoe, ¡tsearviointiiomake) Henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien laadinta ja toteutus:

Pääopettajat ja heidän pätevyytensä ja vastuualueensa sekä opetuksessa käytettävät työ- ja 
yrityselämän asiantuntijat. Sijaisjärjestelyt sairaus- ym. vastaavissa tapauksissa:

Koulutuksessa alihankkijoina käytettävät muut kouluttajat:

Koulutuksessa käytettävät laitteet, tilat, koneet yms. ja vaatiiko koulutuksen toteuttaminen uusia, 

merkittäviä kone-ja laitehankintoja:

Selvitys tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämisoikeudesta, näyttökokeiden järjestämisestä ja
arvioinnista (käytetäänkö valtakunnallista näyttökoeaineistoa): (koskee koulutusta, jonka tutkinnon perusteeton 
vahvistettu)

Kouluttajan arvio koulutuksen vaikuttavuudesta:

Päiväys ja allekirjoitus:



KESKUS HINTAERITTELYLOMAKE
LIITE

TYÖVOIMAPOLIITTINEN AIKUISKOULUTUS

Koulutuksen nimi ------------

Koulutuksen järjestäjä ------------

Järjestämispaikkakunta ------------

Koulutusaika ------------

Opiskelijamäärä ------------

Kustannukset

1. Opetustoiminnan välittömät kustannukset yhteensä, 
josta

- palkat ja palkkiot sivukuluineen
* palkkakustannukset mk/tunti

- opetuksen suunnittelukustannukset sivukuluineen

- muut välittömät kustannukset

* opetushenkilöstön matkat

* opetus- ja oppimateriaali

* raaka-ja tarveaineet

* opintomatkat

* ulkomaanmatkat

* oppilaiden vastuu- ja tapaturmavakuutukset

* muut kulut (posti- ,puhelin-, monistus yms.)

2. Opetustoiminnan kone-, laite- ja muut kalustokustannukset 

yhteensä, josta

- vuokrakustannukset

- muut kustannukset

3. Hallintokustannukset

4. Toimitilakustannukset, josta

- vuokrakustannukset

- muut

Kustannukset yhteensä



Vähennykset

1. Opiskelijatyötulot (laskentaperuste liitteellä)

2. Valtionavustukset ja korvaukset yhteensä, 

josta

- maksullisen palvelutoiminnan avustus

- vuokrien korvaus ja vuokratiloja korvaavien omien tilojen 

hankinnan avustus

- muu valtionavustus toimitiloihin

- muut avustukset ja korvaukset

3. Muut tulot ja vähennykset

Vähennykset yhteensä

Muu erittely

Koulutuksen veroton myyntihinta mk

Vuosi________ Vuosi________ Yhteensä

Arvonlisävero mk .........................................................................

Koulutuksen verollinen myyntihinta mk __________________ ______________

Työpäivien määrä (a’ 7 h) .........................................................................

Opiskelijatyöpäivien määrä .........................................................................
(=opiskelijamääräxtyöpäivien määrä)

Opiskelijatyöpäivän hinta (veroton) _____________  mk/opiskelijatyöpäivä

Maksuaikatauluesitys:

Opiskelijamäärämuutosten (esim. vajaana alkaminen, keskeyttämiset) vaikutus koulutuksen hintaan ja 

arvonlisäveron määrään:

Arvio opiskelijoiden maksettavaksi tulevan välttämättömän henkilökohtaisen oppimateriaalin 

kustannuksista:
_____________  mk/opiskehj a



TARKENNUKSIA KUSTANNUS- JA VÄHENNY SERIEN SISÄLTÖÖN:

Opetustoiminnan välittömät kustannukset

Jos tarjouksen tekijä esittää koulutukseen sisällytettäväksi ulkomailla toteutettavia osuuksia, koulutuksen tarjoushintaan 
sisällytetään arvio ulkomaanmatkojen aiheuttamista matkakustannuksista sisältäen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön 
edestakaiset ulkomaanmatkat, opettajien majoitus- ja päivärahakulut, mutta ei opiskelijoiden majoitus- eikä 
päivärahakuluja . Opiskelijoille maksetaan ulkomaanjaksojen ajalta opintososiaalisena etuutena ulkomaan ylläpito-ja 
majoituskorvausta, joka on tarkoitettu kattamaan koulutuspaikkakunnalla aiheutuvat matka- majoitus-ja 
ruokailukustannukset. Ulkomaanmatkat ja kotimaassa suoritettavat opintomatkat on aina tehtävä edullisinta 

matkustustapaa käyttäen.

Tutkintotoimikunnan määräämät näyttökokeen tutkintomaksut ovat osa koulutuksen myyntihintaa.

Hallintokustannukset

sisältää hallintohenkilöstön palkat henkilösivukuslannuksineen, matkakustannukset ja muut hallintokustannukset.

Toimitilakustannukset

sisältää vuokrakustannukset sekä muut toimitilojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset talonmies-ja siivouspalvelut, 
sähkö-, lämpö-ja vesimaksut, kiinteistön ja kaluston pienet korjaus-ja muutostyöt.

Opiskeli] atyötulot

sisältää työharjoittelusta perittävät korvaukset sekä koulutuksen järjestäjän tiloissa ja laitteilla tehtävien tilaustöiden 
myyntitulot.

Muut tulot ja vähennykset

Opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua oppimateriaalia (mm. oppikirjat ja henkilökohtaiset opis- 
kelutarvikkeet, opiskelijoiden käyttöön jäävät henkilökohtaisia työasut) ei voida maksaa työvoimakoulutuksen 
hankintamäärärahasta, joten näitä kustannuksia ei sisällytetä koulutuksen myyntihintaan. Mikäli koulutuksen 
toteuttaminen edellyttää opiskelijoiden käyttöön välttämättömän henkilökohtaisen opiskelumateriaalin hankintaa (esim. 
oppikirjat tai henkilökohtainen työvaatetus) tai koulutuksessa valmistetaan tuotteita opiskelijan omaan käyttöön, 
sisällytetään näistä aiheutuvat kulut hankintakustannuksiin. Näistä saatavat lunastus-ja myyntitulot on esitettävä 
kustannusarviossa tuloina.

Opiskelijoiden majoituksesta aiheutuvat kustannukset

Työssäkäyntialueen ulkopuolelta tuleville koulutuspaikkakunnalla majoittuville opiskelijoille maksetaan erikseen 
majoittumiskorvausta ja he vastaavat itse majoituksen hankkimisesta. Koulutuksen järjestämiskustannuksiin ei siten 
sisällytetä opiskelijoiden majoituksesta aiheutuvia kustannuksia.



TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN HANKINNAN PERIAATTEET 

SÄÄDÖKSET

Koulutusta hankittaessa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/92), asetusta valtion 
hankinnoista (1416/93), työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia (763/90) ja asetusta 
(912/90), työministeriön niiden nojalla antamaa määräystä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
yleisistä hankintaehdoista (2/95) sekä muita työministeriön määräyksiä ja ohjeita. Koulutushankinnasta 
tehdään jälki-ilmoitus (asetus kynnysarvon ylittävistä tavara-ja palveluhankinnoista sekä 
rakennusurakoista, 380/98).

HANKINTAMENETTELYT

Pääsääntö on, että hankinta tapahtuu tarjouskilpailun perusteella. Ainoastaan erityisistä 
syistä voidaan hankinta tehdä ilman tarjouskilpailua suorahankintana. Johtavina 
periaatteina on tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä 
prosessin avoimuus ja luottamuksellisuus.

Jos mikään tarjous ei sellaisenaan ole hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman 
taijoajan kanssa jatkoneuvotelia. Tarjouksen pyytäjä pidättää itselleen oikeuden olla 
hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista.

Koulutuksen tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoajalla ei voida 
katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. 
Koulutuksen ostaja voi ennen hankintapäätöksen tekemistä edellyttää, että tarjoaja esittää 
lisäselvityksiä valtion hankinnoista annetun asetuksen 9 §:ssä mainituista asioista.

HANKINTAPERUSTEET

Yleiset perusteet

Työvoimakoulutuksen hankinnat tehdään tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteella (asetus työvoimakoulutuksesta 1 §). Kokonaistaloudellisesti edullisin on 
tarjous, joka soveltuu parhaiten koulutuksen ostajan tarpeisiin, kun samalla otetaan 
huomioon hankinnan kohteesta riippuvat objektiiviset tekijät, kuten:

■ koulutuksen kokonaishinta (ilman arvonlisäveroa)
■ opiskelijoille maksettavien opintososiaalisten etujen kustannukset siltä osin kuin 

hankintapäätös niihin vaikuttaa (työhallinnon arvio)
■ tarjottujen koulutuspalvelujen laatutiedot
■ toimitusvarmuus sekä
■ toimitusajankohta

Koulutuksen pituus ja koulutusjärjestelyt vaikuttavat sekä koulutuksen kokonaishintaan 
että opintososiaalisten etujen määrään, joten koulutus tulisi toteuttaa asetettujen 
oppimistavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Koulutus tulee suunnitella kokopäiväopiskeluksi siten, että päivittäinen opiskeluaika on 
keskimäärin 7 tuntia. Erityisistä syistä päivittäinen opiskeluaika voi myös poiketa tästä. 
Mikäli päivittäinen opiskeluaika poikkeaa 7 tunnista, käytetään laskennallisena työpäivien 
määränä opiskelutuntien yhteismäärää jaettuna 7.11ä.



Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat noudattavat kunkin työpaikan normaalia 
työaikaa. Työvoimakoulutukseen ei yleensä sisällytetä lomajaksoja. Koulutuksen 
toteuttaminen jaksotettuna on perustelluista syistä mahdollista.

Laatutekijät

Hankintapäätöstä tehdessään koulutuksen hankkija arvioi laatua tarjouksiin sisältyvän 
tiedon pohjalta (opetussuunnitelman sisältö, opetusmenetelmät, opettajien pätevyys , 
tiedot käytettävissä olevista koneista, laitteista, ohjelmistoista, tiloista jne.). Lisäksi 
otetaan huomioon aikaisemmat kokemukset kouluttajasta ja toteutetusta koulutuksesta 
(mm. laatupalautteet ja saavutetut tulokset).

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden ammattitaidon 
kehittymistä siten, että se edistää työttömien työllistymistä tai vähentää työttömäksi 
joutumisen uhkaa. Koulutus tulee rakentaa mahdollisimman työelämäläheiseksi, jolloin 
yritysten edustajia on mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Työssäoppimisjaksot tulee toteuttaa pääasiassa yksityissektorin työpaikoilla.

Ammatillinen koulutus tulee pääsääntöisesti järjestää tutkintotavoitteisena 
näyttökokeineen. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa koulutukseen osallistuville on 
turvattava mahdollisuus näyttöjen antamiseen modulikohtaisesti. Näytöt tulee järjestää 
työelämässä aina kun se on mahdollista.

Opetusmenetelmät ja -sisällöt tulee suunnitella ottaen huomioon opiskelijoiden lähtötaso 
ja yleiset opiskeluvalmiudet. Opiskelijoille laaditaan pääsääntöisesti henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat.

HANKINTA-ASIKIRJOJEN JULKISUUS

Hankintaa koskevat asiakirjat eivät ole julkisia ennen kuin hankintaa koskeva sopimus on 
tehty (L yleisten asiakirjojen julkisuudesta 83/51). Tämän jälkeenkään eivät 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Koulutuksen tarjoajan tulee 
tarjouksessaan määritellä liike-ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Hyväksytyn 
tarjouksen opetussuunnitelma julkistetaan koulutuksesta tiedotettaessa.



Liite 2

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN TARJOUS

В UUSI TARJOUS
MUUTOS HANKINTASOPIMUKSEEN NRO________________ KOULUTUSNUMERO______________

TARJOUKSEN TEKIJÄ_____________________________________________________ ________________

Osoite __________ ____________________________________________ __________________

Puhelin, fax ________ _______________________________________________ __ ______________

Opetuspisteen nimi ________________________________________________________ __ _____________

LÄÄNINHALLITUKSET

KOULUTUKSEN/TUTKINNON NIMI:

A. Ammatti-Zerikoisammattitutkinto:

Koulutus ja tutkinto: 
Koko tutkinto □ Pelkkä tutkintotilaisuus: 

Koko tutkinto
Osatutkinto □ Osatutkinto

Tutkinnon perusteiden mukainen osan/osien nimi:

Jos on kyse ammatti- tai erikoisammattitutkintoon /tutkinnon osaan johtavasta koulutuksesta, 
miten opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto/tutkinnon osa (näyttökoe) turvataan?

Oppilaitoksella on tutkinnon järjestämissopimus Q

Oppilaitoksella ei ole tutkinnon järjestämissopimusta, Ц
mutta opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinto seuraavasti:

B. Muu lisäkoulutus (yli 1 ov):

C. Perustutkinto (pelkkä 
tutkintotilaisuus):

Koko tutkinto 
Osatutkinto

Tutkinnon perusteiden mukainen osan/osien nimi:

□□



KOULUTUKSEN SISÄLTÖÄ JA TOTEUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT:

1. Mikä on koulutuksen tavoite?

i

2. Miten koulutustarve on kartoitettu (määrällinen tarve ja ennakointimenetelmän kuvaus)?

3. Selvitys opetusjärjestelyistä (aikaisempi kokemus vastaavasta koulutuksesta, opettajat, tilat, välineet)?

4. Mikä on koulutuksen kohderyhmä?

5. a) Jos opetuksesta järjestetään osa etäopetuksena tai itseopiskeluna, miten ohjaus tänä aikana 
toteutetaan (sisältö, toteutustapa)?

b) Tehdäänkö opiskelijoille henkilökohtainen opetussuunnitelma ja HOPS:ien toteutuksen kuvaus?



6. Sisältyykö koulutukseen työssä oppimista? Kyllä Q eO
Jos sisältyy niin kuinka paljon? _____________tuntia

Miten työssä oppimisen ohjaus työpaikoilla järjestetään?

7. Onko koulutus yksittäisen yrityksen tai muun
yhteisön henkilöstökoulutusta? Kyllä | | Ei | |

Yrityksen/yhteisön nimi?_______________________________________________________________

8. Onko koulutusta järjestämässä muita 
oppilaitoksia/yhteistyötahoja? Kyllä Q Ei I I

Yhteistyötahojen nimet

Alihankintana järjestettävä osuus ja arvio sen kustannuksista

9. Miten oppilaitos varmistaa koulutuksen laadun?



10. Koulutuksen/tutkintotilaisuuden ajankohta ja kustannukset:

KOULUTUS/TUTKINTOTILAISUUS ALKAA / 199 PÄÄTTYY /_________

OPISKELIJAMÄÄRÄ _________ OPISKELIJAMAKSU ENINTÄÄN ______________ MK/HENKILÖ

KOULUTUKSEN LAAJUUS 1999 2000 2001 YHTEENSÄ

Koulutuksen laajuus tunteina (ops)
Laskennallisten työpäivien määrä 
(71 = 1 tpv)
Opiskelijatyöpäivien määrä 
(=opiskelijamäärä x lask. työpäivät)
KUSTANNUKSET, MK - -
Koulutuksesta ja/tai tutkinnosta 
aiheutuvat kokonaiskustannukset

./. yrityksen/yhteisön maksuosuus

./. opiskelijoiden maksuosuus
LÄÄNINHALLITUKSELLE 
ESITETTY HINTA

OPISKELIJATYÖPÄIVÄN HINTA
= lääninhallitukselle esitetty hinta / 
opiskelijatyöpäivien määrä

Hintaan sisältyy majoituskustannuksia ________________  mk ja ruokailukustannuksia ___________ mk

Koulutuksen kustannuksiin saadaan rahoitusta myös muualta_______________________mk, mistä

11. Koulutukseen hakeutujaa palvelevat tiedot (täytetään aina koulutuksesta ja soveltuvin osin tutkintotilai- 
suudesta)

Järjestämispaikkakunta

Vaadittava pohjakoulutus peruskoulu
lukio
toisen asteen ammatillinen koulutus 
opisto/korkea-asteen koulutus

Pohjakoulutustäsmennys

Vaadittava työkokemus

Opetusmuoto ______________________________  Opetuskieli
(P=päivä, Nlta, M=monimuoto, P/l, P/M, l/M)

Koulutuksesta lähiopetusta tuntia Hakuaika päättyy



Koulutukseen sisältyvien tutkintotilaisuuksien ajankohdat

Koulutuksen kuvaus hakijoille

LISÄTIETOJA ANTAA _ 
(nimi, puh., fax, sähköpostiosoite)

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTTYY / 199 JOLLOIN TARJOUS RAUKEAA

Päiväys ______________________________ I 199

Allekirjoitus



LY
H

YT
K

ES
TO

IS
EN

 A
M

M
A

TI
LL

IS
EN

 LI
SÄ

K
O

U
LU

TU
K

SE
N 

TA
R

JO
U

S 
(k

es
to

 ko
rk

ei
nt

aa
n 

i o
v)

o
X
Ш5
Э
z(OZD
H
D_l
Do

o
£C

ШШ
V)*
ЭI
£L
OС/Э
Í

V)
DO-s
<i-
cöx3)

* c:
<X
V)
Oh-
D
X

<-)*
Ш
I-
z
Шtosexo“»o:<

S. CSE-ifl e a 

g-e c 5 g 
¿■.c =• o

■S, C J£ » Г

1 E. S E _V) 5 ro 5 J2 roo-ill s$
O Z' -C å ¿ «

3 g E

ro -S 
E 5»

XCö

Z3
Q.

sôm
O

*E
Q)S"со
"o.
CO3
*5o.
O

c >¿ £ Я S 2
э Д ro* 3 ro •« ui 3 .$2 O ГО

ГО
3 c .2.

$ sЙ «i=S 5
(/».Ero -* c *5. 
! <d o

o» ro E

s § $ 
Q- ™
O E *

V) -dI E
.583»® 3 cJ2 «1 <1) #>£ g£

. JS E
« 3 <0
S с vt C c c 
о и ш§ "55 £ 3 -3 ЛX 3d >4

ro c
« ”

O >■ E

<V)
Z 
Ш 
Ш H 
X >
I- <
3t
S3
* <
23
P tr

tr 2*sS
o

:CÖ
CZ)C0)
CD

>
’(/)
oi
c

:CÖ2*5

*tz) 5 
«л

<Ol
l- * ^

CÖ
ro
E
ro"CLCL3ro

LI
SÄ

TI
ET

O
JA

 A
N

TA
A 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
Pu

h-
 fa

X|
 sä

hk
öP

os
ti

TA
R

JO
U

K
SE

N
 V

O
IM

A
SS

A
O

LO
 P

Ä
Ä

TT
YY

 / 199 
JO

LL
O

IN
 T

A
R

JO
U

S 
RA

UK
EA

A



KO
U

LU
TU

SK
O

H
TA

IS
ET

 T
IE

D
O

T

см

>О

Ссосо
0)
1—
о

соф
О)
СП
СП

о
3>>
С/5
Z)

Z)о
<
С/5

ш
Z

5

<
иши
о
I—сош

I
>-

<со
э

эо*

•&Îо с О S-Z

å\! pi» > я 'g ä
!2 D. то Тл и ^ О. о «В (В -я J
OSEío

5. с л Ç

5-g

3
С
С(О■я ^
5 Е

Í2 <а о. го 
О Е

5
5 с0) з

:<
СОи
ш
шнX>

<со=>

го
го
Е
го"

О.□.3ГОJÍ

Hu
om

. K
ou

lu
tu

sa
la

 yh
te

en
sä

 -r
iv

ill
e o

pi
sk

el
ija

ty
öp

äi
vi

en
 m

ää
rä

ks
i t

ul
ee

 ka
ik

ki
en

 ko
ul

ut
us

te
n o

pi
sk

el
ija

ty
öp

äi
vi

en
 su

m
m

a.


