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KÄYTTÖOMAISUUDEN JA
TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIEN RAHOITUKSEN
KÄSITTELY TUTKIMUSLAITOKSESSA
- Case: Turun yliopisto

Tässä opinnäytteessä tutustutaan Turun yliopiston toimintaympäristöön rahoituksen
näkökulmasta ja perehdytään tarkemmin käyttöomaisuuden kirjaamiseen ja hallintaan. Työn
tarkoituksena on esitellä käyttöomaisuushallinnan prosessin kehittämistyötä talouden
näkökulmasta. Tämä prosessi käsittää koko investoinnin elinkaaren sen suunnitteluvaiheesta
varsinaiseen hankintaan ja aina siihen asti, kunnes käyttöomaisuus on poistettu kirjanpidossa
poistosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena oli luoda läpinäkyvä ja informatiivinen prosessi
vuosisuunnittelunkin välineeksi, jonka avulla käyttöomaisuuden hallinta helpottuu ja nopeutuu.

Käyttöomaisuushallinnan prosessin kehittämistyö aloitettiin tarkastelemalla yliopiston
Talouspalvelut-yksikön eri tiimien tarpeita ja rooleja investointihankinnoissa sekä kartoittamalla
käyttöomaisuushallinnan elinkaarta. Näiden tiimien edustajista koottiin kehittämistyöryhmä, johon
liittyi sittemmin myös Turun yliopiston Tutkimusedellytykset-yksikön edustajia.
Kehittämisyöryhmän keskustelujen ja ideoinnin pohjalta luotiin yliopiston
tutkimusinfrastruktuureille tarkoitettuihin sisäisiin määrärahoihin sovellettavat
poistokompensaatiokoodit sekä investointien elinkaarityökaluksi infrasuunnitelmapohja, eli niin
sanottu infra-excel. Excel-lomake koostuu vuosisuunnitteluun liitettävästä investointi-
suunnitelmaosiosta sekä varsinaisesta investoinnin toteutusosiosta.

Infra-excel otettiin yliopistolla positiivisesti vastaan, mutta jo alussa oli selvää, että pilottivaiheen
jälkeen tavoitteena olisi kehittää vastaavaan tarkoitukseen digitalisoitu prosessi. Sähköinen
järjestelmä voisi vastata myös paremmin tarpeisiin, joihin perinteisempi ja kankeampi Excel-
tiedosto ei taivu. Tämän kehitystyön myötä käyttöomaisuushallinnalle on nyt olemassa
yliopistossa yhtenäinen prosessi, mutta sen jatkokehittely etenee vielä tämän opinnäytetyön
jälkeenkin.
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HANDLING OF FIXED ASSETS AND FUNDING
FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES IN A
RESEARCH INSTITUTE
- Case study: University of Turku

This thesis introduces the operating environment of the University of Turku from the financing
point of view, and the registration and handling of fixed assets is studied in more detail. The
purpose of this work is to showcase the development work of the fixed assets management
process from the financial perspective. This process consists of the whole life cycle of investment
from the planning stage to the actual acquisition, up until the fixed assets are written off according
to the depreciation plan. The aim was to create a transparent and informative process to serve
as an annual planning tool, which will make the management of fixed assets easier and faster.

The development of the fixed asset management process began by examining needs and roles
of separate teams in the University's Financial Services unit in investment procurement, and by
mapping out the life cycle of fixed assets management. Representatives of these teams
gathered together as a development group, in which representatives of the Research
Development unit then also joined. Based on the discussions and ideas of the development
group, depreciation compensation codes applicable to the internal allocations for the university's
infrastructures were created, as well as the infrastructure plan base as an investment life cycle
tool, i.e. the so-called infra-excel. The Excel form consists of the investment plan section
attached to the annual planning, and the actual investment implementation section.

The infra-excel was greeted positively at the university, but it was clear from the beginning that
after the pilot phase the aim would be to develop a digitized process for the same purpose. An
electronic system could also better meet the needs that the more traditional and rigid Excel-file
cannot meet. With this development work, there is now a unified process for fixed asset
management at the University, but further development will continue after this thesis.
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1 JOHDANTO

Tässä opinnäytetyössä perehdytään Turun yliopiston käyttöomaisuuden ja tutkimusinf-

rastruktuurien rahoituksen prosessien hallintaan ja käsittelyyn. Loppuvuodesta 2018 Tu-

run yliopiston Talouspalveluissa esitettiin tarve yliopiston infrastruktuurihankintoihin liit-

tyvien menettelytapojen yhtenäistämisestä sekä niitä koskevien tietojen päivittämisestä

ja saavutettavuudesta, jotta tiedekunnille ja laitoksille voitaisiin taata mahdollisimman

yhtenäinen ja tasalaatuinen prosessi. Lisäksi tunnistettiin, että infrahankintoihin liittyvää

tiedonkulkua olisi parannettava ja helpotettava Talouspalvelut-yksikön sisällä eri tiimien

välillä, jotta talouden suunnittelu ja seuraaminen olisi vaivattomampaa. Näistä lähtökoh-

dista muodostettiin työryhmä, joka lähti kehittämään työkalua investointihankintojen pro-

sessin sujuvoittamiseksi.

Työryhmän tarkoitus oli selvittää, miten käyttöomaisuusprosessia voidaan yliopistolla su-

juvoittaa ja tiedonkulkua prosessin eri vaiheissa parantaa, jotta varmistetaan käyttöomai-

suuskirjanpidon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus. Tässä opinnäytetyössä kuvataan tätä

kehittämisprosessia, jossa opinnäytetyöntekijä oli yliopiston Talouspalvelujen työnteki-

jänä työryhmän jäsen. Opinnäytetyön aihe valikoitui sekä organisaation tarpeesta että

opinnäytetyöntekijän ammatillisesta kiinnostuksesta.

Opinnäytetyössä tutustutaan ensin Turun yliopiston toimintaympäristöön ja tutkimusinf-

rastruktuureihin talouden näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään käyttöomaisuuden kir-

jaaminen Turun yliopiston kirjanpidossa sekä hankintamenettely. Työn perustana on

käytetty pääsääntöisesti Turun yliopiston omia ohjeistuksia ja dokumentaatioita sekä

lainsäädäntöä. Varsinaisessa toteutusosassa kuvataan työryhmän kehittämistyötä ja

sen tuloksia.

Käyttöomaisuuden hallinnan prosessi alkaa investointitarpeen kartoituksesta ja hankin-

nan suunnittelusta. Prosessi päättyy kokonaisuutena siinä vaiheessa, kun hankittu in-

vestointi on poistosuunnitelman mukaisesti poistettu kirjanpidossa. Koko prosessi on

yleensä pitkä ja sisältää hallinnollisesti usean eri ihmisen työpanoksen ja monen erilai-

sen asiantuntijuuden tarpeen. Kehittämisprosessin tuloksena syntyi Excel-pohjainen työ-

kalu käyttöomaisuushankintojen suunnitteluun ja hankintaan.

Tämän opinnäytetyön ohella tehdyn kehittämistyön tuotosta sovelletaan ja edelleenke-

hitetään käyttöön Turun yliopiston arkipäivän työhön. Yliopiston hallintohenkilökunnalle
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kehittämistyö helpottaa käyttöomaisuushallintaa kirjanpidon ja dokumentoinnin näkökul-

masta. Yliopiston tiedekuntien opetus- ja tutkimushenkilökunnalle tulokset konkretisoitu-

vat nopeampana ja sujuvampana palveluna, jolloin heidän aikaansa säästyy omien teh-

tävien mukaisille ydintoiminnoille. Kehittämistyön tulokset näkyvät yleisesti ottaen yhte-

näisempänä ja selkeämpänä kokonaisuutena, tarkempina ohjeistuksina ja nopeampana

prosessina Turun yliopistolla.
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RAHOITUS JA
TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

2.1 Yliopistojen toimintaympäristö

Suomessa toimii 13 yliopistoa ja 22 ammattikorkeakoulua. Yhdessä ne muodostavat

Suomen korkeakoulujärjestelmän. Lisäksi on olemassa lukuisia tiede- ja tutkimusorga-

nisaatioita, joista osa on valtion tutkimuslaitoksia, osa opetus- ja kulttuuriministeriön

(OKM) ohjauksessa olevia tiedelaitoksia ja loput muita tieteen ja tutkimuksen asiantun-

tijaelimiä ja yhteistyöorganisaatioita. Yliopistojen perustehtävät ovat tieteellisen tutki-

muksen harjoittaminen ja siihen perustuvan opetuksen antaminen. Yliopistojen tarkoi-

tuksena on edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa yhteiskunnan

kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikut-

tavuutta. Yliopistot päättävät itse sisäisestä hallinnostaan ja toimivat itsenäisinä oikeus-

henkilöinä. Itsehallinnon myötä halutaan taata ”tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen

vapaus”. (Korkeakoulut, tiedelaitokset ja muut julkiset tutkimusorganisaatiot 2020)

2.1.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli

Korkeakoulujen ja tiedeyhteisöjen suurimpana rahoittajana ja toiminnan ohjaajana toimii

opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Se myöntää yliopistoille rahoitusta niille yliopisto-

laissa (558/2009) säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion talousarvioon otettavan

määrärahan rajoissa. OKM ja korkeakoulut käyvät sopimusneuvotteluja joka neljäs

vuosi. Tällöin ”sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, keskeiset korkeakoulu-

kohtaiset toimenpiteet, korkeakoulun tehtävä, profiili, vahvuusalat ja uudet nousevat alat,

tutkintotavoitteet sekä niiden perusteella kohdennettavat määrärahat. Sopimuksessa

määritellään myös tavoitteiden toteutumisen raportointi.” Eduskunta päättää yliopistoille

ja ammattikorkeakouluille kohdennettavasta OKM:n perusrahoituksen määrästä joka

vuosi talousarvion yhteydessä. Perusrahoitus jaetaan eri yliopistojen kesken suurim-

malta osin laskennallisesti opetuksen ja tutkimuksen suoritteiden perusteella. Tällöin

huomioidaan myös toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus sekä muut koulutuksen ja

tiedepolitiikan tavoitteet. Tämän lisäksi yliopistoille jaetaan strategiaperusteista rahoitus-

osuutta, josta OKM ja korkeakoulu sopivat keskenään erikseen. Korkeakoulu päättää
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itse saamansa rahoituksen sisäisestä kohdentamisesta oman strategiansa poh-

jalta. (Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus, rahoitus ja sopimukset 2019) OKM:n ra-

hoitusta ei voi käyttää elinkeinotoiminnan tukemiseen. OKM voi kuitenkin myöntää yli-

opistoille tuloksellisuusrahoitusta yliopiston tuloksellisen toiminnan perusteella sekä

muuta harkinnanvaraista rahoitusta. (Laki yliopistolain muuttamisesta 1367/2018, 49 §)

Perusrahoituksen lisäksi yliopistoille korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja

40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä niiden muuhun kuin liiketaloudelliseen

toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus

niille aiheutuneista kustannuksista. Korvauksen määrä tarkistetaan vuosittain edellisen

toteutuneen yliopistokohtaisen euromääräisen arvonlisäkertymän perusteella.

(14.11.2014/933) (Yliopistolaki 588/2009, 49 §) Lisäksi valtiovarainministeriö (VM) kor-

vaa normaalikoulujen kotikuntakorvauksiin perustuvaa arvonlisäverokompensaatiota

juoksevista kuluista. Normaalikoulujen investointimenoihin sisältyvät arvonlisävero-

osuudet kirjataan arvonlisäverokompensaatiosaamiseksi. (Toimintakertomus ja tilinpää-

tös 2018)

2.2 Turun yliopiston toimintaympäristö

Turun yliopisto on vuonna 1920 perustettu yliopisto, jossa opiskelee yli 20 000 opiskeli-

jaa ja työskentelee noin 3 400 henkilöä. Yliopistossa toimii 7 tiedekuntaa ja 5 erillistä

laitosta. (Turun yliopiston avaintiedot 2019) Yliopistolain mukaan yliopiston tulee järjes-

tää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja

opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tie-

teellistä käytäntöä noudattaen (yliopistolaki 588/2009). Yliopistoa johtaa rehtori, joka to-

teuttaa yliopiston strategiaa ja vastaa yliopiston taloudellisesta, tuloksellisesta ja tehok-

kaasta toiminnasta. Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus, jonka käsiteltävät asiat val-

mistelee ja päätökset toimeenpanee yliopiston rehtori. Hallituksen toimikauden pituu-

desta ja jäsenten lukumäärästä päättää yliopistokollegio. Yliopistokollegio koostuu 30

jäsenestä, joista 10 henkilöä edustaa yliopiston professoreja, 10 muuta opetus- ja tutki-

mushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. (Turun yliopiston organisaa-

tio ja johto 2019)

Kuviossa 1 on esitetty Turun yliopiston organisaatio ja johto syksyllä 2020. Tiedekuntien

alla toimii omina yksiköinään laitoksia, joiden alla toiminta on eriytetty laitoskohtaisesti

yhteen tai useaan eri laskentakohteeseen, niin sanottuihin kustannuspaikkoihin.
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Kuvio 1. Turun yliopiston organisaatio ja johto (Turun yliopiston organisaatio ja johto
2020, muokattu).

Yliopiston kaikki hallinto-, tuki- ja kehittämispalvelut on keskitetty vuodesta 2017 alkaen

Yhteiset palvelut -kokonaisuuteen (YPA). Se jakautuu neljään eri vastuualueeseen: Ke-

hittämispalveluihin, Talouspalveluihin, Viestintään ja Yliopistopalveluihin. Nämä toimin-

not jakautuvat useaan eri vastuualueeseen ja tiimeihin, jotka on esitetty seuraavalla si-

vulla kuviossa 2. Palveluja tuotetaan sekä keskitetysti että yliopiston palvelukeskuk-

sissa, jotka jakautuvat fyysisesti kuuteen eri palvelupisteeseen. Palvelupisteistä on yli-

opiston henkilökunnalle ja opiskelijoille saatavilla henkilöstö-, talous-, kehittämis- ja

viestintäpalveluja. (Turun yliopiston henkilöstökertomus 2017)
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Kuvio 2. Turun yliopiston yhteiset palvelut 2020 (Turun yliopiston organisaatio ja johto
2020).

2.2.1 Turun yliopiston rahoitus

Yliopistojen kokonaisrahoitus koostuu OKM:n perusrahoituksesta ja ulkopuolisesta, ns.

täydentävästä rahoituksesta. Kuviossa 3 on esitetty Turun yliopiston kokonaisrahoituk-

sen jakautuminen vuosina 2010–2019. Luvut eivät sisällä OKM:n maksamia arvonlisäve-

rokompensaatioita eikä Turun yliopiston sijoitus- ja varainhankinnan tuottoja. Täydentä-

vän rahoituksen luvut sisältävät valtiovarainministeriön kautta tulevaa rahoitusta harjoit-

telukouluille. (Turun yliopiston tilinpäätökset 2010–2019) Luvut havainnollistavat, miten

perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen suhde on muuttunut vuosien varrella ja

kuinka valtion perusrahoituksen osuus on vuonna 2019 ollut pienimmillään tarkastelu-

ajanjaksoon nähden. OKM:n perusrahoituksen määrä väheni huomattavasti vuodesta

2015 alkaen, jonka johdosta Turun yliopistossa toteutettiin talouden sopeuttaminen ja

rakenteiden kehittäminen -ohjelma (Soke) vuosina 2016–2018. Soke-ohjelma sisälsi

mm. rakenteellisia muutoksia ja hallinto- ja tukipalvelujen kehittämistä sekä alijäämäisen

tilinpäätöksen tekemisen vuosina 2016–2018. (Turun yliopisto kehittää toimintaansa ja

sopeuttaa ilman irtisanomisia & Talouden sopeuttaminen ja rakenteiden kehittäminen)
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Kuvio 3. Turun yliopiston kokonaisrahoituksen jakautuminen 2010–2019, tuhatta euroa
(Turun yliopiston tilinpäätökset 2010-2019).

OKM:n ja Turun yliopiston välisessä tulossopimuksessa on asetettu tavoitteeksi, että

täydentävän rahoituksen osuus yliopiston kokonaisrahoituksesta olisi 40 % (Toiminta-

kertomus ja tilinpäätös 2019). Yliopiston tiedekuntien ja erillisten laitosten toiminnasta

suuri osa muodostuu täydentävän rahoituksen tutkimus- ja koulutushankkeista. Niistä

aiheutuu yliopistolle sekä hallinnollisia että aineellisia kuluja ja ne edellyttävät useimmi-

ten myös omarahoitusosuutta. Täydentävän rahoituksen budjetit ja toteutus suunnitel-

laan etukäteen huolella. (Täydentävä rahoitus 2018) Kokonaisvastuu yksittäisestä yli-

opiston ulkopuolisen rahoituksen hankkeesta on sen vastuullisella johtajalla, joka vastaa

hankkeensa tieteellisestä ja taloudellisesta toteuttamisesta ja raportoinnista. Täydentä-

vän rahoituksen hankkeissa on noudatettava yliopiston omien sääntöjen ja ohjeiden li-

säksi rahoittajan asettamia ehtoja sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä. (Projektin toteut-

taminen ja hallinnointi 2018) Vastuullisen johtajan apuna ja tukena toimivat yliopiston

kattavat tukipalvelut.
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Kuvio 4. Turun yliopiston täydentävä rahoitus rahoituslähteittäin vuonna 2019 (Turun
yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös 2019).

Kuviossa 4 on esitetty Turun yliopiston täydentävä rahoitus rahoituslähteittäin vuonna

2019. Suuri osa yliopistojen täydentävästä rahoituksesta on julkista rahaa. Seuraavan

sivun kuviosta 5 sen sijaan voidaan nähdä täydentävän rahoituksen jakautuminen euro-

määrinä (tuhatta euroa) vuosina 2010–2019. Suurimmat yksittäiset rahoittajat ovat

kautta linjan Suomen Akatemia, EU ja Business Finland (ent. Tekes).
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Kuvio 5. Turun yliopiston täydentävä rahoitus 2010–2019 rahoituslähteittäin, tuhatta
euroa (Turun yliopiston tilinpäätökset 2010-2019).

Turun yliopiston täydentävä rahoitus sisältää myös maksullista palvelutoimintaa. Elin-

keinotoiminnaksi määritellään ulkopuolisen rahoittajan tilauksesta tai toimeksiannosta

tapahtuva toiminta, jossa rahoittaja määrittelee mitä tulee tutkia, ja josta rahoittaja mak-

saa markkinahinnan. Hankkeen tulokset ja niihin liittyvät oikeudet siirtyvät rahoittajan

omistukseen. Turun yliopistossa toimii seitsemän erillistä elinkeinotoiminnan tulosyksik-

köä, joiden toiminta perustuu ainoastaan maksulliseen palvelutoimintaan: oikeustieteel-

lisen tiedekunnan liiketoiminta, Aistila aistitutkimuksen elinkeinotoiminta, Turun kauppa-

korkeakoulun TSE EXE, Areal Research and Development elinkeinotoiminta, Merenkul-

kualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen elinkeinotoiminta, KiVa koulu elinkeinotoiminta

sekä Koulutusviennin elinkeinotoiminta. Myös muilla yliopiston yksiköillä voi olla maksul-

lisen palvelutoiminnan hankkeita. (Muut rahoittajat, Maksullinen palvelutoiminta).

Yliopisto on tuloverovelvollinen harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta (Muut rahoittajat).

Vuonna 2019 Turun yliopiston elinkeinotoiminnan liikevaihto oli vähän alle 9 miljoonaa

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Suomen Akatemia 25 065 27 818 28 157 30 066 29 548 27 036 30 308 29 370 32 453 33 980
Business Finland (Tekes) 6 066 6 087 6 074 5 652 4 775 6 107 7 267 6 434 5 704 4 286
Muu valtio 4 430 7 146 6 857 12 983 14 778 16 037 16 231 16 501 17 348 20 113
Kunnat ja kuntainliitot 4 092 4 960 5 256 10 172 12 925 11 636 12 482 11 581 11 538 12 048
Muu julkinen 4 876 5 677 6 208 274 396 635 456 276 275 411
Kotimaiset rahastot ja säätiöt 2 637 2 968 3 422 3 074 3 900 3 905 4 992 5 746 6 184 7 475
Kotimaiset yritykset 2 623 6 673 7 289 6 733 8 594 5 202 5 729 8 114 5 900 5 723
Muu kotimainen 10 014 16 027 15 774 13 318 7 074 5 248 3 750 4 019 4 296 5 868
EU 9 147 11 096 11 194 14 003 12 091 8 850 10 164 11 657 13 073 9 589
Muu ulkomainen 3 589 2 554 2 464 3 437 3 886 3 986 3 982 3 893 4 973 4 616
Erittelemätön 15 272 7 991 7 213 269 255
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euroa, mikä muodosti noin 3,3 % yliopiston liikevaihdosta (Toimintakertomus ja tilinpää-

tös 2019). Elinkeinotoiminnan tulos raportoidaan Turun yliopiston johtoryhmälle/hallituk-

selle neljä kertaa vuodessa (Talouden seuranta ja raportointi).

2.2.2 Vuosisuunnittelu

Turun yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaman perusrahoituksen käyttö budje-

toidaan sisäisesti, yksikkökohtaisesti vuosisuunnittelun yhteydessä alkusyksyisin. Toi-

minnan suunnittelu, seuranta ja raportointi suoritetaan yliopiston toiminnanohjausjärjes-

telmä TOPIssa. Vuosisuunnitelman tulee tukea ja toteuttaa yliopiston hallituksen vahvis-

tamia strategisia linjauksia sekä yliopiston ja OKM:n välisen sopimuksen tavoitteita. Vuo-

sisuunnitelma koostuu toimintasuunnitelmasta ja budjetista. Vuosisuunnitelmaan voi liit-

tyä myös strategisia kehittämishankkeita. (Vuosisuunnittelu 2018)

Yksikkötason vuosisuunnitelmat kootaan tiedekuntien vuosisuunnitelmaksi. Niiden poh-

jalta käydään rehtorin kanssa tavoite- ja budjettineuvottelut ja laaditaan koko yliopiston

vuosisuunnitelma. Tämän hyväksyy yliopiston hallitus, jonka jälkeen rehtori päättää pe-

rusrahoituksen kohdentamisesta yksiköille. (Vuosisuunnittelu 2018)

Infrastruktuurisuunnitelma päivitetään vuosisuunnittelun yhteydessä viisivuotiskaudelle,

joskin infrastruktuurien kehittämiseen myönnettävät erilliset, sisäiset määrärahat tulevat

haettavaksi erikseen. Infrastruktuurisuunnitelmassa tarkastellaan yksikön tutkimus- ja

toimintaympäristöä, tiloja ja investointitarpeita. Yksiköiden tulee määritellä tutkimuk-

sensa painopistealueet ja niihin liittyvät investointitarpeet. Rehtori päättää erikseen myös

Suomen Akatemian myöntämien Finnish Research Infrastructures -hankkeiden (FIRI)

edellyttämästä omarahoitusosuudesta. (Infrastruktuurisuunnitelma 2018)

2.3 Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka

mahdollistavat ja tukevat osaltaan järjestäytynyttä tutkimus- ja kehitystyötä, tutkijankou-

lutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia (Suomen tutki-

musinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014-2020 – Väliraportti 2018, 5). Tutkimusinf-

rastruktuurit voivat olla saatavilla keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti. Ne voivat olla
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esim. suuria tutkimuslaitteistoja, tutkimus- ja mittausasemia, tutkimusaluksia, erityislabo-

ratorioita, tutkimuksen tietoinfrastruktuureja, avoimia tietoaineistoja, tutkimuksen tietolii-

kenneverkkoja, arkistoja, kansallisen tason kirjastoja ja suurteholaskennan keskuksia

sekä tutkimuslaitoksen tarjoamia mahdollisuuksia laajoihin kenttäkokeisiin ja seurantoi-

hin. Infrastruktuuriin kuuluu myös sen ylläpito ja huolto sekä sen käyttäjille tarjotut tuki-

palvelut. (Tutkimusinfrastruktuurien kartoitus 2013) Tutkimusinfrastruktuurien merkitys

korostuu etenkin lääketieteen, luonnontieteen ja tekniikan alan tutkimuksissa, joissa

ajanmukaiset tutkimuslaitteistot ovat välttämätön osa toimivaa tutkimusympäristöä, sekä

mahdollistavat tutkimuksen uudistuvuuden ja merkittävämmän laadukkuuden ja kilpailu-

kyvyn (Suorsa, Valta & Kettunen 2017).

Turun yliopistolla on käytössä lukuisia erilaisia tutkimuslaitteita ja -kokonaisuuksia, joista

useat soveltuvat myös yhteiskäyttöön. Laitteistojen ja palvelujen näkyvyyttä ja yhteis-

käyttöä pyritään tukemaan ja edesauttamaan laajasti. (Tutkimusinfrastruktuurit 2018)

Kehittämispalvelut-yksikkö vastaa tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusympäristöjen ke-

hittämisestä sekä tutkimuslaitteiden yhteiskäytön edistämisestä yhteistyössä tutkimuk-

sesta vastaavan vararehtorin ja tutkimusneuvoston kanssa. (Turun yliopiston laatukäsi-

kirja, 14) Rehtorin asettaman tutkimusneuvoston tehtävä on mm. osallistua yliopiston

strategian valmisteluun, esittää ja seurata tutkimuksen kehittämistoimenpiteiden toteu-

tumista sekä toimia tutkimuksen kokonaisarvioinnin ohjausryhmänä (Tutkimusneuvosto

2018). Yliopiston infrastruktuuriohjelmasta päättää yliopiston rehtori infrastruktuurien oh-

jausryhmän ja tutkimusneuvoston valmistelun pohjalta. Ohjelmassa määritellään yliopis-

ton infrastruktuuri ja ohjataan mm. laiteajan hinnoittelusta. Ohjelmaa päivitetään määrä-

ajoin. (Turun yliopiston laatukäsikirja, 14)

2.4 Suomen Akatemia, Finnish Research Infrastructures (FIRI)

Suomen Akatemia on yliopistojen merkittävin tutkimusinfrastruktuurien ulkopuolinen ra-

hoittaja. Se on valtion tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka kuuluu ope-

tus- ja kulttuuriministeriön toimialaan (laki Suomen Akatemiasta 922/2009, 1 §). Suomen

Akatemia myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, tutkijakoulutukseen ja tutki-

musedellytysten kehittämiseen. Sen perustehtävä on edistää suomalaisen perustutki-

muksen laatua ja arvostusta kilpaillun tutkimusrahoituksen kautta. Toiminta rahoitetaan
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valtion talousarviosta. Suurin osa Suomen Akatemian rahoituksesta ohjautuu yliopis-

toissa tehtävään tutkimukseen. (Korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjaus, rahoitus ja so-

pimukset 2019)

Suuret tieteelliset tutkimusinfrastruktuurit Turun yliopistossa ovat useimmiten Suomen

Akatemian tukemia, yhteiskäyttöisiä, kansallisia tai kansainvälisiä investointeja (Infra-

struktuurisuunnitelma 2018). ”Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja

tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista tai

olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista”. Finnish Research Inf-

rastructure – eli niin sanotun FIRI-rahoituksen – tavoitteena on parantaa suomalaisen

tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä ja tieteidenvälisyyttä, sekä lisätä suo-

malaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta. (Tutkimusinfrastruktuurit 2019) Ra-

hoituksella halutaan edistää tutkimusympäristöjen kehittämistä, nuoren tutkijasukupol-

ven itsenäistymistä ja tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ra-

hoituspäätökset tehdään kansainvälisten tieteenalakohtaisten arvioitsijapaneelien arvi-

oiden perusteella. (Suomen Akatemia lyhyesti 2018) FIRI-rahoitus ei kata koko inves-

tointia, vaan rahoituksen saajan on priorisoitava investointihankintaa osallistumalla kus-

tannuksiin omarahoitusosuudella.
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3 KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITTELY TURUN
YLIOPISTON KIRJANPIDOSSA

3.1 Turun yliopiston kirjanpito

Turun yliopiston kirjanpidossa sovelletaan yliopistolain (588/2009) 61 §:n mukaisesti kir-

janpitolakia (1336/1997). Kirjanpidon ja tilinpäätöksen menettelyjen lainsäädännöllisenä

lähtökohtana toimivat kirjanpitolaki ja -asetus (1339/1997). Käytänteitä täsmennetään ja

yhtenäistetään opetus- ja kulttuuriministeriön taloushallinnon koodistolla

(OKM/1/500/2013). (Kirjanpito 2019)

Turun yliopistossa käytetään Certian omistamaa SAP-järjestelmää. Certia Oy on

1.5.2010 perustettu julkisen sektorin palveluntarjoaja, jonka omistaa 10 suomalaista yli-

opistoa yhdessä. (Certia – Tietoa meistä 2019) Suomalaisista yliopistoista Aalto yli-

opisto, Hanken Svenska handelshögskolan ja Helsingin yliopisto eivät ole osa Certiaa.

Turun yliopisto omistaa Certia Oy:stä 20,55 % osuuden (Toimintakertomus ja tilinpäätös

2019). Taloushallinnon osalta Turun yliopiston SAP-järjestelmässä hallinnoidaan mm.

seuraavat toiminnot: ostolaskujen käsittely ja -reskontra, kirjanpito ja käyttöomaisuuskir-

janpito, myyntilaskutus ja -reskontra, projektihallinta, matka- ja kululaskujen käsittely, si-

säinen laskenta sekä raportointi. (SAP 2018 ja 2020) Nämä toiminnot on organisoitu

yliopistossa Talouspalvelut-yksikköön, jossa tehtävät jakautuvat toimintokohtaisesti eri

tiimeille. Talouspalvelujen tiimeistä ja niiden tehtävistä on kerrottu tarkemmin kappa-

leessa 4.2.

3.2 Käyttöomaisuuden kirjaaminen

Käyttöomaisuudeksi määritellään sellaiset esineet ja erikseen luovutettavissa olevat oi-

keudet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tili-

kautena. Käyttöomaisuus voi olla aineellinen tai aineeton. (Rajala & Niemi 2012) Han-

kintamenoon lasketaan myös hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet

muuttuvat menot, kuten asennus, testaus tai muut käyttöönotosta aiheutuneet menot

(Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista).
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Turun yliopiston taloussäännön (2020) mukaan hankinta määritellään käyttöomaisuu-

deksi ja aktivoidaan taseeseen, kun sen veroton hankintahinta on vähintään 15 000 eu-

roa. Myös alle 15 000 euron hankinnat aktivoidaan siinä tapauksessa, että käyttöomai-

suus on hankittu elinkeinotoimintaan, kyse on taide-esineistä tai sijoituksista. Käyttö-

omaisuuden käsittelytapa Turun yliopiston kirjanpidossa riippuu siitä, rahoitetaanko han-

kinta yliopiston perusrahoituksella vai täydentävällä rahoituksella, jolloin kyseessä on in-

vestointiavustus. Luvuissa 3.2.1 ja 3.2.2 esitellään nämä kaksi erilaista kirjaamistapaa.

3.2.1 Perusrahoituksella hankittavan käyttöomaisuuden kirjaaminen

Viimeistään silloin kun yli 15 000 euron (alv 0) käyttöomaisuushankinnasta saapuu os-

tolasku asiatarkastettavaksi Turun yliopiston reskontraan laskujen kierrätysjärjestelmä

Martissa, täytetään hankinnasta käyttöomaisuuslomake. Lomakkeeseen täytetään tiedot

mm. hankinnan kohteesta, poistoperusteesta, käyttöomaisuusluokasta, vastuullisesta

yliopiston kustannuspaikasta ja sisäisen laskennan kohteesta johon kustannus kohdis-

tetaan, sekä hankintahinnasta. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa myös esim. kes-

keneräisestä kohteesta, käyttöomaisuuden myynnistä tai arvonalenemisesta. KOM-lo-

make täytetään useimmiten ostoreskontrassa, josta laskunkäsittelijä lähettää sen Certi-

aan, joka perustaa SAPiin käyttöomaisuusyksikön eli niin sanotun KOM-kohteen. (Res-

kontrapalvelujen toimintakäsikirja, käyttöomaisuus)

Kun Certia on perustanut KOM-yksikön, ilmoittaa se yliopiston ostoreskontraan kyseisen

ostolaskun asiatarkastajalle kohteen yksilöidyn KOM-numeron. Lasku tiliöidään suoraan

kohteen KOM-numerolle ja tiliöintiin lisätään oikea arvonlisäverokoodi. Pääkirjatili ja

muut taustatiedot tulevat automaattisesti KOM-numeron tiedoista. Lasku hyväksytään

Turun yliopiston hyväksyntäperiaatteita ja -rajoja noudattaen.

Jos jostain syystä KOM-numeroa ei ehditä saamaan ajoissa, mutta ostolasku tulee

saada maksuun, voidaan lasku kirjata tilapäisesti käyttöomaisuuden selvittelytilille. Kun

KOM-kohde on saatu avattua, pyydetään Certiaa kohdentamaan lasku oikealle koh-

teelle. Kuviossa 6 on esitetty ostolaskuprosessi em. mukaisesti.
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Kuvio 6. Perusrahoituksella hankitun käyttöomaisuusyksikön ostolaskun prosessikaa-
vio.

Elinkeinotoiminnan tulosyksiköiden käyttöomaisuushankinnat

Kun hankinta tulee Turun yliopiston elinkeinotoiminnan tulosyksikön käyttöön ja sen ve-

roton hinta on vähintään 850 euroa, on hankinta aktivoitava käyttöomaisuuteen. KOM-

lomakkeelle valitaan tällöin poistoperusteeksi EVL-hankinta, joka tarkoittaa elinkei-

noverolain alaista hankintaa. Hankinta voidaan käsitellä kertakuluna siinä tapauksessa,

että sen todennäköinen taloudellinen käyttöikä on enintään kolme vuotta. (Reskontrapal-

velujen toimintakäsikirja, käyttöomaisuus) EVL-poistoja voidaan kirjata vain elinkeinotoi-

minnan tulosyksiköiden käyttöomaisuushankinnoista. (Maksullinen palvelutoiminta

2019).

3.2.2 Investointiavustuksella tuetun käyttöomaisuuden kirjaaminen

Silloin kun käyttöomaisuushankintaa rahoittaa yliopiston ulkopuolinen rahoittaja, on ky-

seessä investointiavustus, joka vähentää hankinnan lopullista poistopohjaa rahoitetta-

van osuuden verran. Käyttöomaisuuskohteen poistopohjaksi jää siis ns. yliopiston oma-

rahoitusosuus. Investointiavustuksella osittain tai kokonaan rahoitettava käyttöomaisuus

on kirjattava yliopiston kirjanpitoon tästä syystä edellä esitetystä luvusta poikkeavalla

tavalla. Ulkopuolisella, eli ns. täydentävällä rahoituksella osittain tai kokonaan katettava

hankinta kirjataan SAP-järjestelmässä kokonaisuudessaan täydentävän rahoituksen
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projektille niin sanotun investointirakenneosan kautta. Investointiavustuksella katettavan

käyttöomaisuushankinnan ostolaskun prosessi on kuvattu kuviossa 7.

Kuvio 7. Investointiavustuksella katettavan käyttöomaisuusyksikön ostolaskun proses-
sikaavio.

Investointirakenneosa perustetaan projektille SAPiin teknisesti Projektipalvelujen toi-

mesta viimeistään siinä vaiheessa, kun käyttöomaisuutta koskeva ostolasku saapuu yli-

opistoon asiatarkastettavaksi. Ostoreskontra lähettää Projektipalveluihin esitäytetyn

KOM-lomakkeen sekä kopion ostolaskusta. Projektipalvelut täydentää KOM-lomakkeen

ja ilmoittaa ostoreskontralle investointirakenneosan numeron sekä ostolaskun tiliöintioh-

jeet (pääkirjatilin ja alv-koodin). Jokaista uutta käyttöomaisuuskohdetta varten peruste-

taan oma investointirakenneosa projektille. Menot kirjataan kertakirjauksena investointi-

rakenneosalle, josta ne ovat raportoitavissa osana täydentävän rahoituksen projektia.

(Rajala & Niemi 2012)

Käyttöomaisuusrekisteriin merkitään myös keskeneräiset hankinnat, joista muodostuu

myöhemmin valmis käyttöomaisuusyksikkö. Kirjatut kustannukset puretaan SAP-järjes-

telmässä teknisenä ajona investointirakenneosalta keskeneräiseen käyttöomaisuuteen

kuukausittain. (Rajala & Niemi, 2012)

Käyttöomaisuuskohteen valmistuttua kustannukset puretaan keskeneräisestä yksiköstä

valmiiseen käyttöomaisuusyksikköön, kohde siirretään keskeneräisestä luokasta varsi-

naiseen käyttöomaisuusluokkaan ja kohteelle ilmoitetaan käyttöönottoajankohta, josta
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lähtien poistolaskenta alkaa. Poistoajo tekee poistokirjauksen aktivoidusta summasta ja

hyvityksen investointiavustuksen summasta. Projektin tilanneraportilla käyttöomaisuus-

hankinnat nollautuvat, kun siirto käyttöomaisuuteen on tehty. (Rajala & Niemi 2012)

Käyttöomaisuusyksikön hankintahintaan sisältyy ostohinnan lisäksi mahdolliset muut

käyttökuntoon saattamisesta aiheutuneet menot. Käyttöomaisuuden hankinta-arvo kir-

janpidossa saadaan, kun investointiavustus vähennetään kokonaishankintahinnasta. Ar-

vonlisävero sisältyy käyttöomaisuuden hankintahintaan siinä tapauksessa, että ulkopuo-

liselta rahoittajalta saadaan investointiavustusta myös arvonlisäveron osalta. Suomen

Akatemian investointiavustuksissa arvonlisävero sisältyy myönnettyyn avustukseen.

Käyttöomaisuuteen aktivoidaan siis verollinen hinta, pois lukien opetus- ja kulttuuriminis-

teriön yliopistolle kompensoima arvonlisävero. (Rajala & Niemi 2012)

Hankinta-arvo kirjataan tilikausien kuluksi sinä aikana, jona sen arvioidaan tuottavan tu-

losta. Käytön katsotaan olevan tasaista koko taloudellisen käyttöajan, joten Turun yli-

opistossa on käytössä tasapoistomenetelmä, jossa hankinta-arvo kirjataan tilikauden ku-

luiksi saman suuruisina kuukausierinä KOM-luokalle määriteltynä poistoaikana. Saman-

tyyppisellä käyttöomaisuudella oletetaan olevan saman pituinen taloudellinen käyttöaika,

joten poistoajat on merkitty KOM-luokittain samaksi. (Rajala & Niemi 2012)
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4 KÄYTTÖOMAISUUSHALLINNAN PROSESSI TURUN
YLIOPISTOSSA

4.1 Hankintaprosessi

”Omaisuuden hallinnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että yliopiston tehtävien ja ta-

voitteiden mukaisen toiminnan edellyttämä aineellinen ja aineeton omaisuus hankitaan

ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti” (Turun yliopiston taloussääntö

2020, 12). Kun tutkija tai yksikkö aikoo hankkia käyttöomaisuutta, pitää prosessi sisäl-

lään monia eri vaiheita, jotka koskevat useaa eri tahoa Turun yliopistossa. Tässä luvussa

esitellään käyttöomaisuushankintojen prosessi, joka on esitetty kuviossa 8.

Kuvio 8. Hankintaprosessi.

4.1.1 Hankintatarpeiden kartoittaminen

Turun yliopistossa yksiköiden tutkimus- ja toimintaympäristöjä, tiloja ja investointitarpeita

– mukaan lukien laitteet ja tutkimusaineistot – tarkastellaan yksikkökohtaisessa infra-

struktuurisuunnitelmassa. Suunnitelma päivitetään vuosisuunnittelun yhteydessä viisi-

vuotiskaudelle ja se liitetään yliopiston toiminnanohjausjärjestelmään. (Infrastruktuuri-

suunnitelma) Kun yksiköt ovat tehneet budjettiesityksensä ja yliopiston hallitus on hyväk-

synyt seuraavan vuoden vuosisuunnitelman, rehtori jakaa yksiköiden perusrahoituksen

ja yksiköt täsmäyttävät budjettinsa sen mukaan. Infrastruktuurien kehittämiseen myön-

nettävät sisäiset määrärahat haetaan rehtorilta erikseen. (Budjetointi) Laitteisiin ja mui-

hin suurempiin infrastruktuureihin haetaan rahoitusta myös yliopiston ulkopuolelta, pää-

osin Suomen Akatemiasta.

4.1.2 Hankinnan toteuttaminen

Kun hankinnan rahoituslähde on selvillä, on yksikön ennen varsinaista tilausta selvitet-

tävä oikea ja lainmukainen hankintapa ja -kanava. Turun yliopisto toimii pääasiallisesti
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julkisella rahoituksella ja sillä on laissa määritelty erityinen yleisen edun mukainen teh-

tävä. Yliopisto on tämän vuoksi ns. julkinen hankkija, jonka on noudatettava lakia julki-

sista hankinnoista tavara- ja palveluhankinnoissaan (1397/2016). Yliopisto kokonaisuu-

tena on hankintalain määrittämä hankintayksikkö ja yliopistolaisten tekemiä hankintoja

tarkastellaan hankintalain näkökulmasta kokonaisuutena. (Hankinnat ja keskitetyt han-

kintapalvelut, Turun yliopiston hankintasääntö)

Mikäli tilattava hyödyke on kilpailutettu valtion omistuksessa ja hallinnassa olevan yh-

teishankintayksikkö Hansel Oy:n kautta tai aiemmin yliopiston toimesta, tulee hankin-

nassa käyttää olemassa olevaa puitejärjestelyä. Jos kyse on alle kansallisen kynnysar-

von (60 000 eur, alv 0) arvoisesta hankinnasta, eikä kyseistä hankintaa ole jo valmiiksi

kilpailutettu, voidaan tehdä niin sanottu kevennetty kilpailutus, jolloin hankinta tulee kil-

pailuttaa itsenäisesti ja vapaamuotoisesti noin 3–5 toimittajalta. (Turun yliopiston hankin-

nat – Kilpailutukset 2018)

Mikäli hankittavan hyödykkeen arvo ylittää kansallisen hankintarajan 60 000 eur (alv 0),

on hankinta kilpailutettava työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän HILMA-tietokannan

kautta. EU-kynnysarvon (214 000 eur, alv 0) ylittävät hankinnat toimitetaan HILMAsta

automaattisesti myös koko Euroopan kattavaan TED-tietokantaan. (HILMA 2019 ja

2020) Kaikissa yli 60 000 euron arvoisissa hankinnoissa kilpailutus hoidetaan yliopiston

Hankintapalvelujen toimesta yhteistyössä hankkivan yksikön tai tutkijan kanssa.

Hankinta voidaan tehdä suorahankintana, mikäli on olemassa suorahankintaperuste.

Tällaisia ovat mm. tilanteet, joissa hankittavalta kohteelta vaadittuja ominaisuuksia on

vain yhden toimittajan tarjoamana. (Turun yliopiston hankinnat – Kilpailutukset 2018)

Hankintaprosessissa tilaajaa ja yksikköä yliopistolla auttaa ja palvelee Hankintapalvelut

-yksikkö. Joskus hankinnan tekemisestä ollaan yhteydessä myös muihin hallintohenki-

löihin, kuten yksiköitä tukeviin Controller-palveluihin. Kuviossa 9 on esitetty ohje hankin-

tojen tekemisestä Turun yliopistolla kaavion muodossa.
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Kuvio 9. Kaavio hankinnan tekemisestä (Turun yliopiston hankintaohjeistus).

4.1.3 Hankinnan realisoituminen

Kun toimittajalta saapuu lasku Turun yliopiston ostoreskontraan, on ostoreskontra yhtey-

dessä tilaajayksikköön ja tiedustelee, miltä sisäiseltä laskentakohteelta lasku makse-

taan, toisin sanoen mikä on hankinnan rahoituslähde. Tämä määrittää sen millä tavalla

ostolasku tiliöidään kirjanpitoon. Investointiavustuksella katettavan hankinnan kirjanpi-

dollinen käsittely eroaa perusrahoituksella katettavan hankinnan käsittelystä. Tähän on

paneuduttu tarkemmin tämän opinnäytteen luvussa 3. Ostoreskontra esitäyttää käyttö-

omaisuuslomakkeen ja lähettää sen joko Certiaan tai Projektipalvelut-yksikköön riippuen

siitä maksetaanko hankinta perus- vai täydentävästä rahoituksesta. Tiliöintiohjeet saatu-

aan ostoreskontra tiliöi ja asiatarkastaa laskun ja lähettää sen hyväksyttäväksi maksa-

van laskentakohteen vastuulliselle henkilölle, jonka myötä ostolasku menee maksuun.

Mikäli hankintaan on tulossa useampia laskuja, infrastruktuuri ei muutoin ole vielä käyt-

tövalmis tai laitetta tulee testata ennen sen varsinaista käyttöönottoa, luodaan käyttö-

omaisuusyksikkö keskeneräisenä KOM-kohteena.
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4.2 Talouspalvelujen rooli

Hankinta- ja käyttöomaisuusprosessin eri vaiheissa voivat olla mukana useat eri yliopis-

ton Yhteisten palvelujen edustajat Kehittämispalveluissa ja Talouspalveluissa. Tässä

opinnäytetyössä keskitytään infrastruktuurihankintojen prosessiin kirjanpidon näkökul-

masta, mistä johtuen tässä työssä ei käsitellä muiden kuin Talouspalvelujen roolia. Ta-

louspalvelut-yksikkö koostuu useasta eri tiimistä, joilla on erilaisia työtehtäviä ja rooleja.

Käyttöomaisuushallinnassa saattavat joissakin tapauksissa olla mukana kaikki Talous-

palvelujen tiimit, tavalla tai toisella. Tässä kappaleessa esitellään niitä Talouspalvelujen

tiimejä, jotka pääsääntöisesti ottavat osaa infrastruktuurihankintoihin tai niiden käsitte-

lyyn.

Controller-palvelut

Controller-palvelut hoitaa tiedekuntien ja laitosten tukipalveluja sisältäen talouden suun-

nittelun, budjetoinnin sekä investointisuunnitelmat. Lisäksi se vastaa yksikkökohtaisesta

raportoinnista, talouden kuukausiseurannasta, analysoinnista sekä ohjeistaa yliopiston

eri järjestelmien käytössä ja erilaisten raporttien hyödyntämisessä. Controller-palvelut on

jaettu kolmeen tiimiin tiedekuntakohtaisesti: Ihmistieteet ja yhteiset palvelut, Luonnontie-

teet ja Turun biotiedekeskus sekä Lääketiede ja PET-keskus. (Controller-palvelut)

Hankintapalvelut

Turun yliopiston Hankintapalvelut tuottaa hankintoihin liittyviä palveluja keskitettyjen kil-

pailutusten, hankintaohjeistusten ja hankintaneuvonnan muodossa. Hankintapalvelut to-

teuttaa alimman kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailuttamisen yhdessä hankkivan

yksikön tai tutkijan kanssa ja avustaa pienemmissä hankinnoissa. Lisäksi Hankintapal-

velut seuraa tehtyjen hankintojen arvoja kynnysarvojen noudattamisen sekä hankintojen

kustannustehokkuuden varmistamiseksi. (Turun yliopiston hankintasääntö 2019) Han-

kintapalvelut kerää kilpailutusprosessin yhteydessä tiedon kustannuskohteesta, johon

tuleva hankinta kohdennetaan (Infrakulujen käsittely taloudessa).
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Reskontrapalvelut

Reskontrapalvelut hoitaa myynti- ja ostolaskupalveluja yliopiston yksiköille. Ostolasku-

palvelut tiliöivät ja asiatarkastavat kotimaisia ja ulkomaisia ostolaskuja tilaustietojen poh-

jalta. EU-alueelta tehdyistä tavarahankinnoista kerätään tiedot Tullille annettavaa intras-

tat-ilmoitusta varten. Lisäksi Reskontrapalvelut hoitaa kirjanpidon muistiotositteiden laa-

timisen sekä sisäisen laskutuksen yksiköiden välillä. (Ostoreskontrapalvelut)

Reskontrapalvelut tiliöi kaikki käyttöomaisuutta koskevat ostolaskut ja pyytää Certiasta

tai Projektipalveluista käyttöomaisuuskohteen avaamista SAPiin. Tilanteen mukaan

myös käyttöomaisuuskohteen valmistumisesta ilmoitetaan eteenpäin Certialle, Projekti-

palveluille ja tarvittaessa Laskentapalveluille, mikäli tieto KOM-kohteen valmistumisesta

saadaan. (Infrakulujen käsittely taloudessa)

Laskentapalvelut

Laskentapalvelut vastaa yliopiston kirjanpidosta, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta ja

tilinpäätöksestä. Lisäksi tämä tiimi vastaa talouden käyttöjärjestelmistä, yliopiston kas-

savirran suunnittelusta ja käteiskassoista. (Laskentapalvelut) Käyttöomaisuushankintoi-

hin liittyen Laskentapalvelut vastaa sisäisen poistokompensaation, eli yliopiston infra-

struktuureille myönnetyn sisäisen määrärahan laskennasta ja sen maksatuksesta kuu-

kausittain, yliopiston maksuvalmius huomioon ottaen. Poistokompensaatio maksetaan

hankkijayksikölle valmistuneesta KOM-kohteesta. (Infrakulujen käsittely taloudessa)

Projektipalvelut

Projektipalvelut hoitaa täydentävän rahoituksen talouspalveluja yliopiston laajuisesti pro-

jektin rahoituksen voimassaolon aikana. Projektipalveluihin on keskitetty Suomen Aka-

temian, Business Finlandin, Euroopan unionin puiteohjelmien ja rakennerahastohank-

keiden, Erasmus+ -hankkeiden sekä yhdysvaltalaisten organisaatioiden rahoittamien

hankkeiden talousraportoinnit, jotka hoidetaan yhteistyössä hankkeen vastuullisen joh-

tajan kanssa. (Projektipalvelut) Projektipalvelut avustaa yliopiston yksiköitä myös mui-

den rahoittajien ehtojen tulkitsemisessa ja ongelmatilanteissa sekä vastaa kaikkien täy-

dentävän rahoituksen hankkeiden teknisestä avaamisesta SAPiin, jolloin projektin kus-

tannuskohdiste muodostuu Turun yliopiston kirjanpitoon.
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Projektipalveluissa hoidetaan ulkopuolisilta rahoittajilta saatujen investointiavustusten

käsittely. Kun täydentävän rahoituksen projektille on tehty käyttöomaisuushankinta, tulee

ostoreskontralta pyyntö avata projektille investointirakenneosa. Projektipalvelut saa os-

toreskontralta kopion laskusta sekä esitäytetyn KOM-lomakkeen investointirakenneosan

avaamista varten. Tällöin myös määritellään, onko kyseessä keskeneräinen vai valmis

KOM-kohde. Investointiavustuksen kirjaaminen ja Projektipalvelujen tehtävä käyttöomai-

suusprosessissa on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.2.3.



29

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Elina Tammi

5 NYKYTILAN KEHITTÄMINEN

5.1 Kehittämisprosessin lähtökohdat

Käyttöomaisuushankinnalla on useimmiten vähintään kaksi eri rahoituslähdettä, mukaan

lukien erilaiset yliopiston sisäiset määrärahat. Rahoituslähteet ja määrärahatyypit mää-

rittävät sen, millä tavalla investointi tulisi käsitellä yliopiston kirjanpidossa, sekä sen, millä

tavalla ja kuka kyseisen rahoituksen käyttöä seuraa. Tietoa käyttöomaisuushankinnasta

ja sen rahoituksesta tarvitsee yliopistolla useampi taho.

Tietoa tulevista investointisuunnitelmista tarvitaan, jotta yliopistolla voidaan tehdä tar-

kempaa laitoskohtaista talouden suunnittelua. Controller-palvelut päivittää laitosten in-

vestointisuunnitelmat kaksi kertaa vuodessa toiminnanohjausjärjestelmä TOPIin. Tie-

donkulku Talouspalveluihin tulisi siis toimia jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Tähän

asti Controller-palveluilla ei ole ollut mahdollisuutta eikä resursseja seurata yksittäisiä

hankintoja niiden suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Toisinaan investointihankinta on

tehty konsultoimatta siitä yliopiston Talouspalveluja lainkaan, jolloin asia tulee esille

vasta kun ostolasku saapuu yliopistolle. Kaikki käyttöomaisuushankinnat (15 000 eur <,

alv 0) tulisi sisältyä vuosisuunnitteluun, mutta syystä tai toisesta näin ei ole systemaatti-

sesti tehty. Osa aiemmin tehdyistä investointisuunnitelmista on myös ollut vapaamuotoi-

sia, usein vain sanallisia, eivätkä ne ole tulleet Controller-palvelujen käsittelyyn välttä-

mättä lainkaan.

Yksiköiden investointisuunnitelmat ja niiden toteutus ei siis ole ollut koordinoitu koko-

naisuus talouden näkökulmasta, eikä yliopistolla ole ollut järjestelmää tai yhtenäistä pro-

sessia, jonka avulla hankintoja olisi voitu yksikkökohtaisesti seurata niiden suunnittelu-

vaiheesta lähtien. Hankinnan tilaajat eivät aina itse tiedä, tai eivät osaa kertoa oikeita

tietoja laskujen käsittelyä ja määrärahojen seurantaa varten. Näistä lähtökohdista tarve

investointihankintojen prosessin kehittämiseen tunnistettiin.

5.2 Kehittämisprosessi ja ratkaisuehdotukset

Kehittämisprosessi syntyi tarpeesta luoda yliopistolle yhtenäinen käytäntö investointi-

hankintojen käsittelyyn ja hallintaan suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Tämä tarve tuo-

tiin ensimmäisen kerran esille marraskuussa 2018 Talouden ohjausryhmässä (Tory),
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joka koostuu Turun yliopiston talousjohtajasta, kahdesta talouspäälliköstä, sekä Talous-

palvelujen tiimien kahdeksasta esimiehestä. Talouden ohjausryhmä kokoontuu viikoit-

tain. Ohjausryhmän todettua prosessin kehittämisen tarve ja keskusteltua asiasta, toi-

meksi saanut ryhmän edustaja lähetti sähköpostikyselyn kaikille niille Talouspalvelujen

tiimien edustajille, joiden työtehtävät liittyvät tavalla tai toisella hankintojen tekemiseen,

talouden suunnitteluun ja käyttöomaisuushallintaan. Kartoitus lähetettiin Controller-pal-

veluihin (3 henkilöä), Hankintapalveluihin (2), Projektipalveluihin (2), Reskontrapalvelui-

hin (2) ja Laskentapalveluihin (1).

Sähköpostikartoituksessa pyydettiin vastaamaan tiimikohtaisesti kolmeen kohtaan:

1) missä vaiheessa investointi- ja käyttöomaisuusprosessia kukin tiimi toimii ja miten,

2) mitkä ovat nykytilan haasteet kunkin tiimin näkökulmasta ja 3) mitkä ovat mahdolliset

ratkaisuehdotukset nykyisen tilanteen parantamiseksi. Lisäksi pyydettiin mahdollisia

muita kommentteja tai huomioita aiheeseen liittyen. Saaduista vastauksista koostettiin

yhteenveto. Tämän jälkeen jokaisen vastaajatiimin yksi tai useampi edustaja kutsuttiin

koolle keskustelemaan asiasta ja mahdollisesta jatkosuunnitelmasta. Näin kehittämis-

prosessin työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. Käydyt ryhmäkes-

kustelut voidaan rinnastaa tutkimusmenetelmänä puolistrukturoituun haastatteluun,

jossa tutkimusaiheesta keskustellaan vapaasti ja kysymysten avulla keskustelu pidetään

aiheessa (Ojasalo, ym. 2015, 108).

Työryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa selvennettiin, että kehittämistyön kokonai-

suuteen tulisi sisältyä koko prosessi hankinnan suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Työ-

ryhmän keskustelujen kynnyskysymyksiksi osoittautuivat Controller-palvelujen rooli pro-

sessissa, tiedonkulku tutkijoiden ja Talouspalvelujen sekä Talouspalvelujen eri tiimien

välillä, sekä investointisuunnitelmien yhtenäinen käytäntö ja niiden kytkeminen vuosi-

suunnitteluun yliopistotasolla. Tässä vaiheessa työryhmään päätettiin kutsua edustajia

myös Kehittämispalvelut-yksikön Tutkimusedellytykset-tiimistä. Kehittämispalveluilla on

keskeinen rooli yliopiston tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä sekä tutkimuslaittei-

den yhteiskäytön edistämisessä.

5.2.1 Poistokompensaatiokoodit

Heti ensimmäisessä työryhmän kokoontumisessa esitettiin ehdotus, että yliopiston sisäi-

sille määrärahoille asetettaisiin niiden myöntövaiheessa omat koodit, joiden perusteella
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pystyttäisiin vaivatta tunnistamaan, minkä tyyppisestä rahoituksesta myönnössä on ky-

symys. Asia esitettiin tämän jälkeen myös Kehittämispalvelut-yksikölle, joka tuki ajatusta.

Näin syntyivät ns. poistokompensaatiokoodit. Tarkoitus on siis osoittaa erilaiset sisäiset

määrärahat omilla juoksevilla koodeillaan. Eri tyyppisten rahoitusten käyttöä on näin hel-

pompi seurata kronologisesti sekä jäljittää, millaista rahoitusta kukin hankinta on yliopis-

ton sisäisesti saanut. Esimerkiksi Suomen Akatemian myöntämä FIRI-rahoitus – josta

on kerrottu tämän opinnäytteen kappaleessa 2.3.1 – ei kata koko hankintaa, vaan yli-

opisto sitoutuu jo rahoitushakemusvaiheessa kattamaan hankinnasta 30 % omarahoi-

tusosuuden. Tämä osuus katetaan useimmiten erikseen osoitetulla sisäisellä määrära-

halla, rehtorin myöntämällä niin sanotulla poistokompensaatiolla. Myöntövaiheessa si-

säiselle kompensaatiolle annetaan koodiksi esim. 1901FIRI, jossa ensimmäiset kaksi

numeroa viittaavat määrärahan myöntövuoteen, kolmas ja neljäs numero juoksevaan

järjestysnumeroon ja lopuksi lyhenne FIRI, joka kertoo, että kyseessä on Suomen Aka-

temian FIRI-rahoitukseen liittyvä hankinta.

5.2.2 Infrastruktuurisuunnitelma-pohja, ”infra-excel”

Suurin problematiikka investointihankintojen prosessissa keskittyy tiedonkulkuun. Kehit-

tämisprosessissa lähtökysymys oli se, millä tavalla tieto tulevista investointisuunnitel-

mista ja niiden rahoituksesta tavoittaisi oikea-aikaisesti yliopiston Talouspalvelut. Kehit-

tämistyöryhmässä tunnistettiin, että tieto tulevista investointitarpeista tulisi liittää yksityis-

kohtaisemmin ja yhtenäisemmin vuosisuunnittelun yhteyteen. Tätä tarkoitusta varten eh-

dotettiin yhteisen lomakepohjan luomista investointisuunnitelmia varten. Työryhmässä

päätettiin luoda Excel-lomake, jota voitaisiin ainakin aluksi käyttää sekä investointien

suunnittelu- että hankintavaiheessa vuosisuunnittelun ja tiedonkulun välineenä. Loma-

keaihio laadittiin vaiheittain työryhmän useamman kokoontumisen ja keskustelujen pe-

rusteella. Lomakkeen toteutuksesta vastasi opinnäytetyön tekijä. Lomake jakaantuu

suunnitelma- ja toteutusosioon. Infra-excel on opinnäytetyön liitteenä.

Suunnitelmaosio

Lomakkeeseen laadittiin ensin suunnitelmaosio tuleville hankinnoille vuosisuunnittelun

yhteyteen liitettäväksi. Työryhmässä pohdittiin sitä, mitä tietoja hankinnan suunnitelma-
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vaiheessa tarvitaan ja mikä informaatio on tässä vaiheessa oleellista ja kenelle. On huo-

mioitava, että kaikki suunnitellut hankinnat eivät toteudu syystä tai toisesta – usein ra-

hoituksen riittämättömyyden vuoksi – ja joitakin hankintoja laitoksen on sitä vastoin prio-

risoitava. Tätä taustaa vasten lomakkeen suunnitelmaosuuteen koettiin tarpeelliseksi

kytkeä kohta, jossa laitosjohtajalla on mahdollisuus indikoida, hyväksytäänkö hankinta

hankittavaksi vai ei.

Suunnitelmaosioon täytetään ensin tiedot siitä, kuka ja mikä yksikkö hankintaa suunnit-

telee, hankintatarpeen kuvaus, milloin hankinta olisi ajankohtainen sekä hinta-arvio. Tä-

män jälkeen täytetään varsinainen rahoitussuunnitelma, jossa täsmennetään hankinnan

rahoituksen lähteet ja osuudet (jos tiedossa) sekä mahdollisia lisätietoja, jos kyse on

yhteishankinnasta toisen organisaation kanssa. Lopuksi laitosjohtaja antaa hyväksymis-

tiedot. Viimeisenä sarakkeena on hankintaviite, johon tulisi merkitä esimerkiksi edellä

mainittu yliopiston poistokompensaatiokoodi.

Infra-excelin suunnitelmaosion käyttäjät ovat pääsääntöisesti investointeja suunnittele-

vat tutkijat, laitosjohtajat sekä Controller-palvelut. Tämän lisäksi suunnitelmaosiosta saa-

vat tarvittaessa oleellista tietoa myös muut Yhteisten palvelujen edustajat, kuten Kehit-

tämispalvelut, Reskontrapalvelut sekä Projektipalvelut. Infra-excelin suunnitelmaosion

on tarkoitus toimia vuosisuunnittelun ohessa, erikseen täytettävänä liitteenä.

Toteutusosio

Excel-lomakkeen toiselle välilehdelle tehtiin oma osio varsinaiselle investointien toteu-

tusvaiheelle. Tälle välilehdelle täytetään tietoja niistä hankinnoista, joiden rahoitus on

varmistunut ja joiden hankinta on laitostasolla hyväksytty. Toteutusosio otetaan käyttöön

siinä vaiheessa, kun hyväksyttyä hankintaa aletaan toteuttamaan, eli kun aloitetaan han-

kinnan kilpailutus tai tehdään jo varsinainen tilaus toimittajalta. Toteutusosioon tietoja

täyttävät hankinnan tilaaja tai tilaavan yksikön edustaja, Controller-palvelujen edustaja,

sekä ostolaskun saapuessa laskun käsittelijä Reskontrapalveluissa.

Toteutusosioon annetaan ensin mahdollinen hankintaviite, jolla kyseinen hankinta tai ti-

laus voitaisiin vaivatta yhdistää suunnitelmaosiossa annettuun informaatioon. Tämän jäl-

keen täytetään varsinaiset tilaustiedot, kuten tilauspäivämäärä, tilaajan nimi, toimittaja,
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hankittavan hyödykkeen nimi tai kuvaus ja toimitusajankohta. Käyttöomaisuusluokka va-

litaan alasvetovalikosta (esim. 101740 Laboratoriolaitteet ja kalusteet, 5 v, tai 101150

Ostetut atk-ohjelmistot).

Tietoja on tarkoitus lisätä ja täydentää infra-excelin toteutusosioon sitä mukaa, kun niitä

on saatavilla. Kun hyödyke on toimitettu ja se on otettu käyttöön, on nämä tiedot kirjat-

tava ylös lomakkeeseen, koska ne vaikuttavat hankintojen kirjanpidolliseen käsittelyyn.

Turun yliopistossa laskut kohdennetaan kirjanpitoon suoriteperusteisesti, joten laskua ei

makseta ennen kuin hyödyke on toimitettu. Mikäli laite sitä vastoin on toimitettu, mutta

ennen varsinaista käyttöönottoa suoritetaan vielä asennuksia tai säätöjä ja/tai laitetta

testataan ennen sen käyttöönottoa, kirjataan mahdolliset ostolaskut keskeneräiseen

käyttöomaisuuteen. Käyttöomaisuuslaskujen kirjanpidollisesta käsittelystä on kerrottu

tarkemmin opinnäytteen luvussa 3.

Toteutusosiossa annetaan tilaajan osalta vielä tarkemmat tiedot kustannusten jakautu-

misesta. Tämän jälkeen varsinaisia ostolaskuja koskevat yksityiskohdat ja lisätiedot täy-

dennetään yliopiston Reskontrapalveluissa. Mikäli hankinta maksetaan osittain tai koko-

naan täydentävästä rahoituksesta, on ostoreskontran laskunkäsittelijä yhteydessä Pro-

jektipalveluihin.

5.3 Ratkaisujen implementointi

Poistokompensaatiokoodit otettiin käyttöön sisäisten määrärahojen myöntöpäätöksissä

kehittämistyön alkuvaiheessa alkuvuodesta 2019 alkaen. Infra-excel liitettiin mukaan

vuoden 2020 vuosisuunnitteluun, jota aloitettiin tekemään alkusyksyllä 2019. Controller-

palvelut kävi investointisuunnitelman laatimisen läpi laitosten kanssa. Controller-tiimeiltä

saadun palautteen perusteella infra-excelin vastaanotto tiedekunnissa oli hyvä. Ohjeis-

tukset ja yhdenmukainen tapa toimia koettiin laajasti positiiviseksi asiaksi.

Hankintapalvelut on huolehtinut 2020 alusta alkaen toteutuneiden hankintojen hankinta-

dokumenttien arkistoinnista sekä varmistanut, että dokumentit on allekirjoitettu oikean

henkilön toimesta. Controller-palvelut tekee jatkuvaa seurantaa, miten infra-excel on

otettu vuosisuunnittelussa käyttöön ja miten sitä päivitetään laitoksittain.

Keväällä 2020 kehittämistyöryhmässä tunnistettiin myös vastaan tulleita haasteita. Cont-

roller-palvelut tarkasteli, miten infra-excel oli otettu käyttöön eri yksiköissä. Kaikissa yk-
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siköissä tietoja ei ohjeistuksista huolimatta oltu päivitetty, ja joissain yksiköissä oli epä-

tietoisuutta siitä kuka tietoja päivittää. Varsinaisten hankintojen kohdalla nimitiedot ja ter-

mit koettiin haastaviksi. Hankinta voi olla nimetty Excel-tiedostoon eri tavalla tai eri muo-

dossa kuin esim. yliopistolle saapuvassa ostolaskussa, jolloin saattaa olla haastavaa

tunnistaa, mikä suunnitelmassa mainittu hankinta todellisuudessa on kyseessä. Kaikilla

hankinnoilla ei ole hankintaviitettä tai sitä ei osata käyttää. Näiden tilanteiden johdosta

työryhmä pohti mahdollisuutta, että infra-excelien täyttäminen ja päivittäminen keskitet-

täisiin tietyille hankintoja tekeville henkilöille laitoksilla. Tämä tarkoittaisi näiden henkilö-

jen tarkempaa perehdyttämistä yhtenäiseen käytäntöön. Investointisuunnitelmat on tar-

koitus päivittää kaksi kertaa vuodessa kuten vuosisuunnitelmatkin.

5.4 Prosessin jatkokehitys

Jo työryhmän aloittaessa kehittämistyön, oli selvää, että Excel-muotoinen lomake olisi

pilotointimuoto investointisuunnitelmille ja niiden toteutukselle. Myöhemmin tämä pro-

sessi tulisi integroida sähköiseen järjestelmään. Tulevaisuudessa onkin tarkoitus luoda

tietokanta ja digitaalinen prosessi tai mahdollisesti hyödyntää jo yliopiston olemassa ole-

via järjestelmiä tai alustoja. Sähköisessä järjestelmässä tiedon keruu, sen päivittäminen

sekä jakaminen on yhtenäisempää, helpompaa ja oikea-aikaisempaa. Lisäksi sen kautta

pystyttäisiin helpommin keräämään laitos- ja yliopistotason tietoja yhteen, lisäämään yk-

sittäisille suunnitelmille liitteitä, esittämään täydennyspyyntöjä, muokkaamaan suunnitel-

man ja hankinnan tiloja järjestelmässä ja niin edelleen.

Jatkossa olisi panostettava yhä enemmän infra-excelin jalkauttamiseen ja tiedonjakami-

seen laitoksilla, jotta hankinnat kirjattaisiin ylös myös toteutusvaiheessa. Vuoden 2021

vuosisuunnittelua varten infra-excelistä tehtiin englanninkielinen versio. Lomakkeeseen

on jatkossa tarkoitus päivittää myös aineistohankinnat, jotta ne saadaan paremmin nä-

kyviin.
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6 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tämän opinnäytteen tarkoitus oli esitellä käyttöomaisuuden rahoituksen hallintaa ja tut-

kimusinfrastruktuurien hankintaprosessia Turun yliopistolla sekä kuvata investointihan-

kintojen kehittämisprosessia Talouspalvelujen näkökulmasta. Aihe valikoitui opinnäyte-

työn tekijän ammatillisen roolin ja kiinnostuksen mukaan. Kehittämisprosessia ja sen tu-

loksia tullaan käyttämään prosessin jatkokehityksen pohjana Turun yliopistolla. Kehittä-

misprosessin myötä työn- ja tiedonjakoa yliopiston käyttöomaisuushallinnassa voidaan

selkiyttää.

Infra-excelin käyttöönotto vuosisuunnittelun yhteyteen edesauttaa tiedon saantia jo han-

kintojen suunnitteluvaiheessa. Investointisuunnitelmien yhtenäinen käytäntö ja sen kyt-

keminen vuosisuunniteluun liittyy vahvasti talouden seurantaan ja selkeyttää suunnitte-

lutyötä sekä budjettien tekoa. Kun käyttöomaisuusprosessi on selkeä, läpinäkyvä ja oi-

kea-aikainen, on hankintojen kirjanpidollinen käsittely nykyistä vaivattomampaa ja nope-

ampaa. Tämä säästää hallintohenkilöiden lisäksi myös tutkijoiden, eli investointien hank-

kijoiden työaikaa, kun tieto löytyy kaikille yhdestä paikasta oikeassa muodossa.

Investointia suunnitteleva tutkija saattaa hyötyä suunnitelmien laatimisesta myös tulevan

rahoituksen muodossa. Vaikka rahoitusta ei jonakin vuonna tarpeelliselle laitehankin-

nalle heltiäisikään, tieto tarpeesta ja hankinnan suunnitelmallisuudesta voi kumuloitua

seuraaville vuosille. Suunnitelmallisuus ja tarpeen kartoitus voi myöhemmin indikoida

rahoituksen saamista lisämäärärahojen jaossa.

Infrasuunnitelman jatkojalostus sähköiseen muotoon tulee varmasti edelleen helpotta-

maan ja yhtenäistämään prosessin käytäntöjä tulevaisuudessa. Digimuotoisen proses-

sin integroiminen nykyisiin järjestelmiin olisi varmasti hedelmällisin tapa. Se millaiseen

muotoon ja mille alustalle prosessi ja sen dokumentointi päätyvätkin, näyttää aika sekä

olemassa olevat resurssit. Lähtökohdat yhtenäiselle prosessille on kuitenkin nyt luotu ja

se kehittyy parempaan muotoonsa askel askeleelta.
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Infrasuunnitelma

INFRASTRUKTUURISUUNNITELMA
2021

INVESTOINNIN
RAHOITUSSUUNNITELMA

Suunnitelmassa kuvataan vähintään 15.000 euroa (alv 0 %) maksavat hankinnat, laitteet, laitekokonaisuudet sekä ostettavat aineistot ja lisenssit,
jotka koostuvat useasta pienemmästä yhteishinnaltaan vähintään 15.000 euroa (alv 0 %) maksavasta hankinnasta. Sarakkeessa O laitosjohtaja ottaa
kantaa, tullaanko hankinta toteuttamaan vai onko se vasta suunnitelma.
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INVESTOINTIEN TOTEUTUS

Tätä taulukkoa täydennetään sitä mukaa, kun hankintoja tehdään. Kunkin yksikön controller lisää
tiedoston vuosisuunnittelun valmistuttua samaan kansioon, missä yksikön tilausexcel sijaitsee.
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