
Mitä pitää huomioida julkisena 
toimijana eri verkostojen kesken  
taloussuunnittelu koulutusmatkailun tukena kunnissa. 

Riitta Mörö, talouspäällikkö, sivistys- ja kulttuuripalvelut



Sivistys- ja kulttuuripalvelut varhaiskasvatus

perusopetus- ja 

nuorisopalvelut

lukio, vapaa

sivistys ja taiteen

perusopetus

kulttuuripalvelut

liikuntapalvelut

yhteiset palvelut

https://www.ouka.fi/ouluoivaltaa



Esityksen sisältö

Palvelutuotteen tuotteistus ja hinnoittelu

Esimerkki palvelujen tuotteistamis- ja 

hinnoitteluprosessista

Sopimukset ja talous

Huomiotavia asioita hinnoitteluun ja tuotteistukseen



Palvelutuotteen tuotteistus ja 

hinnoittelu

Palvelun tuotteistuksella ja oikea hinnoittelulla useita merkityksiä

• auttaa palvelun markkinoinnissa, myynnissä, tilauksessa ja 
tuotannossa

• varmistaa toiminnan kannattavuuden tavoitellulla tasolla

• selkeyttää laskutusta

Eri tavat kustannusten tunnistamiseen:

• kustannusten arviointi toiminnan ja talouden asiantuntijoiden kesken

• Toimintolaskentamallin rakentaminen hinnoittelun ja tuotteistuksen 
tueksi

Kiinalaiset rehtorit luontokoululla



Esimerkki palvelujen tuotteistamis- ja 

hinnoitteluprosessista

1. Toimintolaskentamallin rakentaminen ( palvelutoiminnot, 

henkilöresurssit, työajankäyttö, muut kustannukset esim. tilat) 

2. Hinnoittelumalli ( työkalu tarjousten tekemiseen ja 

hinnoitteluun) 

3. Palvelutuotteiden muodostaminen (Yksinkertaisimmat 

palvelutuotteet, joita voidaan tarvittaessa yhdistellä ja 

räätälöidä. Palvelun sisältö, hinta, toimitusaika, tuotos, 

lisäpalvelut)

 Yhteiset kokoukset toiminnan ja talouden, 

henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kanssa edistää ja 

sitouttaa

 varaa riittävästi aikaa eri asioiden käsittelyyn 

Toteutus: 

yhteiset kokoukset 
toiminnan ja 
talouden, 
henkilöstöhallinnon

asiantuntijoiden 
kanssa

kesto noin 4 kk

sitoutuminen 
prosessiin

Oulu Nallikari



Oulun  toimintolaskenta, tuotteistuksen alkuperäisen 

laskennan elementit

Tukiaktiviteetit

Toiminnan ylläpito ja kehittäminen

Myynti ja markkinointi, viestintä

Talous- ja henkilöstöhallinto

Hallinto / Kilpailutukset / Sopimukset

Pääaktiviteetit

Palvelun suunnittelu, palaverit, esimateriaali

Koordinointi (järjestelyt, rekrytoinnit, hankinnat)

Yksikössä tapahtuva koordinointi

Kulttuurisuunnittelu, esityksen valmistelu

Vierailun fasilitointi, kohteen esittely

Sisällön suunnittelu (opetussuunnitelma, työpajat)

Opetus- ja koulutustyö

Asiantuntijatyö, pitkäkestoinen (koulu- ja päiväkotisuunnittelu)

Raportointi, palautekyselyt, materiaalin lähettäminen

Konsultointi, lyhytaikainen (jälkikonsultointi)

Resurssi-

kustannukset

ja kustannukset, 

hinnoittelu

Päätuotteet, sisältö ja hinnat

Asiantuntijaohjelmat:

Koulu- ja monitoimitalovierailut

Päiväkotivierailut

Työpajat Oulussa

Lasten ja nuorten ohjelmat:

Elokuvakoulu

Englannin kielen toiminnallinen kielikurssi

Leirikouluohjelma ”Inspired by nature!”

Lisätietoa:

https://www.ouka.fi/oulu/english/edupacks



Sopimukset ja talous

 sopimuksen kohteen määrittely ( tehtäväkuvaukset) MITÄ MYYDÄÄN?

 hinta ja maksuehdot ( valuutta, verot, etupainotteinen maksu)

 tavaran ja palvelun mahdollisten arvonlisäverovelvoitteiden tunnistaminen – MISSÄ LUOVUTUS 

TAPAHTUU?

 kohdemaan lainsäädäntö ja verotus,

myynnin kanava – KUKA OSTAA ?

 viivästystilanteet ja seuraamukset,

vahingonkorvaukset 

– vastuiden rajoittaminen

Vierailu  Sampolan päiväkodilla



Huomioitavia asioita hinnoitteluun ja 

tuotteistukseen

 Aloita ajoissa tuotteen ja hinnoittelun määrittely  (noin  4  - 6 kk)

 Arvio laajasti eri vaihtoehdot, asiakasprofiilit esim. ” turisti, hallinnon 
asiantuntijat, opetus henkilöstö, tutkijat , ” VIP vieraat”

 Arvonlisäveron käsittely eri tapauksissa, varaa aikaa mahdollisiin 
asiantuntija lausuntojen saamiseen esim. verottajan alv ohjeistus, 
ennakkopäätös,

 Määrittele minkälaista tulosta toiminnalta halutaan, arvio liiketalouden 
kannattavuus

 Määrittele miten toimintaa seurataan ( talous, toiminnan sujuvuus, 
toiminnan määrät) 

 Kuntien eriyttämisvelvollisuus vuodesta 2020 alkaen

 Osallistu aktiivisesti aiheeseen liittyvään keskusteluun ja koulutuksiin 
esim. PINO network- hanke, Visit Finland, paikalliset muut toimijat

Yhdessä 
tekemällä ja 
kokeilemalla 
onnistumme 



Oulu  Lumo-valofestivaali

Valoisaa ja turvallista

marraskuuta !


