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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kaupallisen maksullisen 

palvelutoiminnan (mapa) kannattavuutta ja nykytilaa Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikössä. Opinnäytetyössä tutkin mapa-

toiminnan taloutta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa (Oamk) ja toiminnan 

taloudellisia edellytyksiä ja tulevaisuutta luonnonvara-alan yksikössä.  

 

Tutkimuksen teoriaosassa käsittelen kannattavuuden laskemistapoja ja maksullisen 

palvelutoiminnan käsitettä ja miten maksullinen palvelutoiminta on toteutettu 

Oamkissa.  

 

Tutkimuksessa käytin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Empiirisen osan toteutin 

haastattelemalla mapa-toiminnan kannalta keskeisiä Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) työntekijöitä. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kysymykset vaihtelivat 

jonkin verran haastateltavien mukaan ja etenivät keskustelunuomaisesti.  

 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että mapa-toiminnan kannattavuutta ei ole tarkoin 

laskettu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Haastatteluissa tuli esille, että 

toiminnan merkitys ammattikorkeakoulussa korostuu enemmän muuna hyötynä kuin 

taloudellisena kannattavuutena. Maksullinen palvelutoiminta on osa 

ammattikorkeakoulujen aluekehitys- ja työelämäyhteistyötä. Toiminnan resursointi 

on lainsäädännön muuttuessa uudelleenkehittämisvaiheessa. Oikein resursoituna ja 

organisoituna mapa-toiminnalla voidaan saada huomattavaa lisäarvoa ja myös 

taloudellista tulosta. 
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The general aim of this thesis was to find out profitability and present state of the 

commercial services offered by Oulu University of Applied Sciences, School of 

Renewable Natural Resources. I researched the economy of commercial services at 

Oulu University of Applied Sciences and economic preconditions and future in the 

School of Renewable Natural Resources.   

In the theoretical framework section I discuss profitability calculation methods and 

the concept of commercial services at Oulu University of Applied Sciences and how 

commercial services have been executed. 

I conducted the study as a qualitative research. I interviewed the key employees at 

Oulu University of Applied Science and the Oulu Region Joint Authority for 

Education working in commercial services. The interviews were semi-structured 

theme interviews. The questions varied according to the interviewees and proceeded 

in accordance with the discussion.  

 

The results show that profitability of the commercial services has not been calculated 

very accurately at Oulu University of Applied Sciences. The interview results 

indicate that commercial services’ significance is emphasized from other important 

points of view than from the point of view of economic profitability. Commercial 

services are a part of the regional development and working life co-operation at 

Universities of Applied Sciences. Legislation changes and these operations are in the 

state of reassessment.  Commercial services can produce added value if the services 

are correctly resourced and organized.  

 

 

Keywords: Profitability, cost accounting, activity accounting, commercial services, 

University of Applied Sciences, School of Renewable Natural Recourses 
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 1 JOHDANTO 

 

Ammattikorkeakoulujen yksi toimintamuoto on maksullinen kaupallinen 

palvelutoiminta (mapa). Olen työskennellyt Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

luonnonvara-alan yksikössä talousvastaavana yli 13 vuotta. Tänä aikana kaupallisen 

maksullisen palvelutoiminnan laajuus on vaihdellut vuosittain paljon. Aloite 

tutkimuksen tekemiseen tuli yksikön johtajalta, koska tavoitteena on lisätä kaupallisen 

toiminnan volyymia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kaupallisen 

maksullisen palvelutoiminnan (mapa) kannattavuutta ja nykytilaa Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikössä. Opinnäytetyössä tutkin mapa-

toiminnan taloutta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa (Oamk) ja toiminnan 

taloudellisia edellytyksiä ja tulevaisuutta luonnonvara-alan yksikössä. 

 

Ammattikorkeakoululaissa mapa-toimintaa ei ole erikseen määritelty, mutta se tulee 

esille koko toiminnan kuvauksessa. ”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 

työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja 

sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja 

alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä 

taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää 

elinikäistä oppimista.” Maksullisella palvelutoiminnalla tarkoitetaan 

ammattikorkeakoulujen ulkopuolisille myytävää koulutusta, palvelua tai tuotteita. 

Ulkopuolisena asiakkaana pidetään myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjää. 

(Ammattikorkeakoululaki 2003.) 

 

Yksi Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strateginen tavoite on palvella toiminnallaan 

alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeita (Oamk strategia 2012 - 2015). Luonnonvara-

alan koulutus on voimakkaasti kytköksissä alueen elinkeinoelämän toimijoihin. Yksikön 

kaupallinen toiminta on ollut suurimmalta osin yrittäjille ja yrityksille järjestettyä 

täsmäkoulutusta. Koulutukset on järjestetty pääsääntöisesti yksikön omissa tiloissa ja 



7 

 

opetuksesta on vastannut yksikön oma henkilökunta. Kustannusten ja tulojen seuranta 

on tapahtunut kirjanpidossa kustannuspaikkakohtaisesti.  

 

Ammattikorkeakoulujen rahoitus niukkenee tulevina vuosina huomattavasti ja sen 

vuoksi on löydettävä uusia keinoja toiminnan ylläpitämiseksi siten, että se palvelee 

opetustoimintaa. Kaupallisen toiminnan avulla voidaan kehittää ja ylläpitää tuloksellista 

työelämäyhteistyötä. Kannattavuus merkitsee siis rahallisen tuloksen lisäksi myös 

muuta tuottavuutta.  

 

Mielenkiintoisen tutkimuskohteesta tekee se, että ammattikorkeakoulujen maksullisen 

kaupallisen toiminnan kannattavuudesta ei ole tehty monia tutkimuksia. Oma pitkä 

kokemukseni käsiteltävästä aiheesta helpottaa työn etenemistä. Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaaran (2003, 64) mukaan tutkimustyö on kiinnostava, kun se liittyy luontevasti 

tutkijan työhön.  

 

1.1 Työn rajaus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Oamkin luonnonvara-alan yksikön (luova) 

maksullisen palvelutoiminnan toimintaa ja kannattavuutta sekä kartoittaa toiminnan 

järjestämismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kaupallinen mapa-toiminta on jaettu 

useampaan osa-alueeseen: avoin ammattikorkeakoulu, opetuksen palvelutoiminta, 

yrityshautomotoiminta, muu koulutuksen ja osaamisen myynti ja muu maksullinen 

palvelutoiminta. Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle Oamkissa yhteisesti hoidetun 

avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan ja yrityshautomotoiminnan.   

 

Tutkimuksen kohteena on Oamkin luonnonvara-alan yksikön opiskelijoiden toimesta 

tapahtuva työtoiminta ja ulkopuolisille mapa-toimintana järjestettävä koulutus. 

Tavoitteena on selvittää yksikön mapa-toiminnan järjestämistä, kannattavuutta ja 

toiminnan merkitystä. Opinnäytetyö auttaa toimijoita mapa-toiminnan kehittämisessä ja 

sen taloudellisen kannattavuuden mittaamisessa.  
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Tutkimuskysymyksiä ovat  

 

 Mitä kaupallinen maksullinen palvelutoiminta on? 

 

 Miten maksullinen palvelutoiminta on huomioitu Oamkin strategiassa?  

 

 Kuinka paljon toiminnalla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä ja mikä sen 

merkitys on? 

 

 Mikä on mapa-toiminnan rooli tulevaisuudessa? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimus keskittyy 

rajattuun tutkimuskohteeseen ja mapa-toiminnan keskeisiin toteuttajiin Oamkin 

luonnonvara-alan yksikössä. Tutkimuskohde on jäänyt hieman vähemmälle huomiolle 

koulutusta ja rahoitusta uudistettaessa, joten tutkimustuloksista on mahdollisuus tuottaa 

lisäarvoa toimintaan ja laadullisen tutkimuksen ideana on löytää aineistosta jotain uutta 

ja ennen havaitsematonta. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2010, 17.) 

 

Toteutan tutkimuksen haastattelemalla luonnonvara-alan yksikön keskeisiä toimijoita 

maksulliseen palvelutoimintaan liittyen. Lisäksi haastattelen Oulun seudun 

koulutuskuntayhtymän (Osekk) ja Oamkin taloushallinnon henkilöitä kannattavuuden 

selvittämiseksi. Haastateltavien joukko on pieni ja jokaiselle tehdään heidän omaan 

asiantuntemukseensa liittyviä kysymyksiä, koska laadullisessa tutkimuksessa 

haastateltavat valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2006, 155.)  

Tutkimustapaus on rajallinen kokonaisuus ja tutkimuksessa pyritään selvittämään myös 

mapa-toiminnan menneisyyttä. Tapaustutkimus on kokonaisvaltaista, konkreettista ja 

elävää todellisuuden lähikuvausta ja tulkintaa, jossa haastateltavien ääni kuuluu suorina 

lainauksina haastatteluista. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 13.) 
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Haastateltavien henkilöiden tehtävät ja osallisuus maksullisen palvelutoiminnan 

prosessissa ovat hyvin erilaisia ja siksi esitän osittain erilaisia haastattelukysymyksiä 

henkilöstä riippuen. Tutkimusongelman selvittämiseksi tarvitaan myös tietoa ja 

näkemyksiä muista toimintaan vaikuttavista seikoista. Useiden vuosien omakohtainen 

kokemukseni tutkimuskohteesta edistää luottamuksen syntymistä haastateltavien 

kanssa. Syrjälä ym. (1996, 14) mukaan tutkija on mukana hankkeessa omine 

subjektiivisine kokemuksineen, mutta siten, että hänen toiveensa ja ennakkoluulonsa 

eivät määrää tutkimuksen lopputulosta. 

 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Haluan esittää 

lisäkysymyksiä, joiden avulla aiheessa voidaan päästä syvemmälle. Haastatteluissa on 

tarkoitus edetä keskustelemalla, jolloin edellinen vastaus johtaa seuraavaan 

kysymykseen ja aiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu haastateltavan ehdoilla. 

Haastateltavien joukko on pieni, mutta myös muutamaa henkilöä haastattelemalla 

voidaan saada merkittävää tietoa ja tapaustutkimuksessa yksilöön kohdistuva 

tiedonkeruu antaa kvantitatiivisesti paljon aineistoa (Hirsjärvi & Hurme, 2009. 46, 59.) 

 

Tutkimuksessa käytän koulutuskuntayhtymän (Osekk) kirjanpidosta saatavaa 

materiaalia, joka on työni puolesta minulle tuttua. Olen ollut mukana maksullisena 

palvelutoimintana tuotettujen palveluiden hinnoittelussa ja tehnyt toimintaan liittyvät 

taloushallinnon tehtävät osto- ja myyntilaskutuksesta talouden seurantaan. Koska 

toiminta on rahoittajan kautta säädeltyä ja määriteltyä käytän tutkimuslähteenä 

Opetushallituksen (OPH) vuosittain keräämää tietoa ammattikorkeakoulujen 

kustannuksista. Toimenkuvaani kuuluu tämän tiedon kerääminen, ja vertailuaineistoa on 

saatavilla useiden vuosien ajalta. Työssä ei esitetä todellisia lukuja yksittäisen projektin 

osalta, vaan tarkastellaan kannattavuutta kokonaisuuden kannalta.   

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maksullisen palvelutoiminnan kannattavuutta 

tulevaisuudessa nykyhetken perusteella ja samalla kartoittaa maksullisen 

palvelutoiminnan järjestämismahdollisuuksia niukkenevilla resursseilla. 

Tulevaisuudesta kertovan tapauksen ajatus on edustaa sitä, mihin ollaan menossa. 

(Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 34).   
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2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 

(Osekk). Koulutuskuntayhtymään kuuluvat ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun seudun 

ammattiopisto (Osao) sekä kuntayhtymäpalvelut (KYP).  

 

2.1. Ylläpitäjä 

 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on perustettu vuonna 1994. 

Koulutuskuntayhtymään kuuluu kymmenen jäsenkuntaa vuonna 2013: Hailuoto, Ii, 

Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulainen, Oulu, Raahe ja Tyrnävä. 

Kuntayhtymän tehtävänä on mm. ylläpitää, antaa ja järjestää jäsenkuntien puolesta 

toimi- ja järjestämislupien mukaista ammatillista ja ammattikorkeakoulutusta (Laki 

ammatillisesta koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta 1998).  

 

 

 

Kuva 1. Oulun seudun koulutuskuntayhtymät jäsenkunnat (Osekk esittely, hakupäivä 

25.9.2013.) 
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Osekk ylläpitää Oulun seudun ammattiopistoa ja Oulun seudun ammattikorkeakoulua. 

Keskushallintona toimii kuntayhtymäpalvelut (KYP), joka hoitaa keskitetysti talous- ja 

henkilöstöhallinnon sekä kiinteistöjen ylläpidon. (Osekk, esittely, hakupäivä 6.9.2013.) 

 

2.2 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

 

Oamk järjestää koulutusta viidellä eri koulutusalalla (kuvio 1). Suurin yksikkö on 

tekniikan yksikkö ja pienin on luonnonvara-alan yksikkö. Oamkissa on yhteensä n. 

9000 opiskelijaa. (Oamk esittely, hakupäivä 6.9.2013.) 

 

 

Kuvio 1. Aloituspaikkajako 2013 Oamkissa (Oamkin esittelykalvot 2013.) 

 

Ammattikorkeakoululain muuttamisesta on tehty hallituksen esitys.  Lain tarkoitus on 

vauhdittaa ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja 

vaikuttavuuden parantamista. Samalla uudistetaan rahoitusta siten, että se määräytyisi 

suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. (Hallituksen esitys 

ammattikorkeakoululaista 2013.) 

 

Hallituksen esitykseen sisältyy myös perusrahoituksen vastuun siirto kunnilta valtiolle 

ja tarkoitus on tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeustoimihenkilöitä. Tämän 

38% 

30% 

23% 

6% 
3% 

 Aloituspaikkajako v. 2013 (nuoret) 

Tekniikan yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan
yksikkö

Liiketalouden yksikkö

Kulttuurialan yksikkö

Luonnonvara-alan yksikkö
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vuoksi Oulun kaupunginvaltuusto päätti 12.8.2013 perustaa Oulun ammattikorkeakoulu 

Oy:n. Osakeyhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa 1.1.2014. (Oulun 

kaupunginvaltuuston päätös 20.12.2012 § 86.) 

 

2.3 Koulutusyksiköt 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta kuudessa eri koulutusyksikössä, 

joita ovat Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö, Liiketalouden 

yksikkö, Luonnonvara-alan yksikkö, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö sekä Tekniikan 

yksikkö. Oamkissa on yhteensä 23 eri koulutusohjelmaa, n. 900 opiskelijaa ja 

henkilökuntaa on n. 800. (Oamkin esittelykalvot, 2013.) 

 

2.4 Luonnonvara-alan yksikkö 

 

Tutkimuksen kohteena oleva luonnonvara-alan yksikkö tarjoaa vuonna 2013 koulutusta 

kolmessa eri koulutusohjelmassa: maaseutuelinkeinojen, maisemasuunnittelun ja 

puutarhatalouden koulutusohjelmissa. Syksystä 2013 alkaen aloituspaikkoja on vain 

maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa, jossa tutkintonimikkeenä on agrologi amk. 

Lisäksi yksikkö tarjoaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta 

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa. Näiden lisäksi yksikkö järjestää 

ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja työelämän 

koulutuspalveluja. (Luonnonvara-alan yksikön esittelykalvot 2013.) 

 

Luonnonvara-alan yksiköstä valmistutaan tutkintonimikkeellä agrologi (amk). Tutkinto 

koostuu perusopinnoista 60 op, ammattiopinnoista 120 op, harjoittelusta 30 op, vapaasti 

valittavista opinnoista 15 op ja opinnäytetyöstä 15 op.  Tutkinnon kokonaislaajuus on 

240 op ja suorittaminen kestää 4 vuotta. 
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3 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA 

 

3.1 Toiminnan määritelmä 

 

Opetushallitus kerää vuosittain tietoa ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja 

kustannuksista ja sen ohjeistuksen mukaan ”maksullinen palvelutoiminta on 

ammattikorkeakoulujen toimintaa sellaisilla markkinoilla, joilla yritykset tarjoavat 

vastaavia tuotteita ja palveluja”. Maksullinen palvelutoiminta on jaettu kuuteen osaan: 

opetuksen yhteydessä tuotetut palvelut ja tuotteet, yrityshautomotoiminta, opetusmaatila ja 

harjoitusmetsä, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta, koulutuksen ja osaamisen myynti 

ja maksullinen palvelutoiminta.  (Opetushallitus 2012) 

 

Ammattikorkeakoululaissa määritellään ammattikorkeakulujen tehtäviksi opetus sekä 

tutkimus- ja kehittämistoiminta. (Ammattikorkeakoululaki 351/2013 1:4 §) Maksullinen 

kaupallinen palvelutoiminta liittyy tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja se toimii 

työelämäyhteistyön ja aluekehityksen ylläpitäjänä ja vahvistajana. Ammattikorkeakoulut 

voivat tarjota alueensa yrityksille lisä- ja täydennyskoulutusta sekä antaa käyttöön 

opetuksessa käytettäviä välineitä ja laitteita (Marttila & Niemonen 2004, hakupäivä 

20.11.2013.) 

  



14 

 

3.2 Maksullinen palvelutoiminta ammattikorkeakouluissa Suomessa  

 

Opetushallitus kokoaa vuosittain tiedot ammattikorkeakoulujen kustannuksista 

(taulukko 1). Vuoden 2012 tilasto osoittaa, että maksullisen palvelutoiminnan 

liikevaihto vaihtelee huomattavasti eri ammattikorkeakoulujen välillä. Koska 

kustannusseurantalomakkeen täyttöohjeessa ei ole tarkasti mainittu, mitä kuluja 

toiminnalle kohdistetaan, on kustannusten vertailu ilman yksityiskohtaisempia tietoja 

mahdotonta. (OPH. Valtionosuusjärjestelmän osoittamien tietojen toimittaminen 

vuodelta 2012.) 
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Taulukko 1. Maksullinen palvelutoiminta ammattikorkeakouluissa vuonna 2012. (OPH, 

hakupäivä 20.10.2013.) 

 

A) Koulutuksen ja muun osaamisen myynti, B) Muu mapa-toiminta.  

 

 

 

 

 

 

Opisk. Menot (1000 €) Nettotulot (1000 €)

A B Yht. A B Yht. Tulos

Metropolia amk 16038 1477 113 1590 122 178 300 1290

Haaga-Helia 10015 1139 915 2054 -36 165 129 1925

Tampereen amk 9714 1512 539 2051 263 208 471 1580

Turun amk 9650 2213 906 3119 128 -80 48 3071

Oulun seudun amk 7901 694 705 1399 77 -167 -90 1489

  

Laurea amk 7673 333 153 486 43 398 441 45

Jyväskylän amk 7054 3629 134 3763 110 49 159 3604

Hämeen amk 6918 2377 2845 5222 -26 -436 -462 5684

Savonia amk 6446 1507 1617 3124 166 -212 -46 3170

Satakunnan amk 5854 1042 455 1497 374 -173 201 1296

  

Lahden amk 5244 544 27 571 150 72 222 349

Seinäjoen amk 4970 1065 531 1596 4 -174 -170 1766

Mikkelin amk 4430 624 4752 5376 272 -3163 -2891 8267

Kymenlaakson amk 4132 1416 258 1674 16 280 296 1378

Yrkeshögskola Novia 3757 1562 580 2142 -2 89 87 2055

  

Centria amkKeski-Pohjanmaan amk3588 683 1289 1972 13 -199 -186 2158

Vaasan amk 3546 540 23 563 -20 2 -18 581

Saimaan amk 3131 267 511 778 -4 73 69 709

Diakonia-amk 3114 857 120 977 -36 165 129 848

Karelia amk 3913 276 0 276 127 0 127 149

  

Rovaniemen amk 3368 482 540 1022 268 -437 -169 1191

Kemi-Tornion amk 2764 56 639 695 96 -126 -30 725

Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola2360 374 204 578 -97 192 95 483

Kajaanin ammattikorkeakoulu 2140 463 94 557 125 -2 123 434

Humanistinen amk 1483 96 127 223 5 2 7 216
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 3.3 Maksullinen palvelutoiminta Oamkissa 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusyksiköt järjestävät maksullisena 

palvelutoimintana tapahtuvaa kaupallista toimintaa. Toiminta perustuu yksikön 

koulutusalaan liittyvään osaamiseen ja sen määrä vaihtelee huomattavasti eri yksiköiden 

välillä. Esimerkkejä opiskelijatyönä tehtävästä kaupallisesta toiminnasta ovat sosiaali- 

ja terveysalan yksikön tarjoamat fysioterapia-, laboratorio- ja suun 

terveydenhoitopalvelut sekä luonnonvara-alan yksikön maisema- ja 

ympäristösuunnitteluun liittyvät palvelut. (Oamk, palvelut ja tuotteet. Hakupäivä 

22.11.2013.) 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kustannustiedot erotetaan kirjanpidossa omilla 

toiminto-koodeilla. Kustannustiedot lähetetään Opetushallitukseen, jossa siitä 

koostetaan vuosittain valtakunnallinen tilasto. 

 

3.4 Maksullinen palvelutoiminta luonnonvara-alan yksikössä 

 

Oamkin luonnonvara-alan yksikön maksullinen palvelutoiminta on sisältänyt viime 

vuosien aikana pääasiassa yksikön ruokalatoiminnan. Yksikkö muutti elokuussa 2013 

Oulun Sanginsuusta lähemmäksi Keskustaa, Kaukovainion kampusalueelle, jossa ovat 

jo aiemmin toimineet Tekniikan ja Kulttuurialan yksiköt. Muuton myötä yksikön oma 

ruokalatoiminta lakkautettiin. Muu mapa-toiminta on ollut satunnaisia opiskelijoiden 

työtoimintaan liittyviä projekteja, lähinnä maisema- ja ympäristösuunnittelutehtäviä. 

Asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen myynti on ollut myös aika vähäistä. Tähän 

toimintaan on kuitenkin yksikön johdon taholta haluttu panostaa enemmän ja 

maksullista palvelutoiminnan järjestämistä on haluttu selvittää tarkemmin.  

 

”Olemme on luonnonvara-alan johtava täydennyskouluttaja Pohjois-Suomessa. 

Järjestämme täydennyskoulutusta maatalouden, maisemasuunnittelun, metsätalouden ja 

puutarhatalouden alan ammattilaisille sekä ympäristösuunnittelijoille. 
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Järjestämme osaamisalueellamme erimittaisia, tilaajan tarpeisiin räätälöityjä kursseja. 

Tarvittaessa etsimme tähän yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa mahdollisia 

ulkopuolisia rahoituslähteitä.” (Luonnonvara-alan yksikön esittely, hakupäivä 

16.11.2013.) 

 

Maksullisena palvelutoimintana järjestetään joko tilattua tai valmiiksi suunniteltua 

täydennyskoulutusta. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutusvaiheesta on tehty 

prosessikaavio. 

 

 

 

Kuvio 2. Prosessikuvaus koulutuksen toteutuksesta (Sankari 2013.) 

 

Vuonna 2013 on mapa-toimintana toteutettu 2 koulutusta liittyen paikkatietoalan 

koulutusta, yksi permakulttuurikoulutus ja tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset 

– seminaari.  Loppuvuodesta toteutetaan maa- ja metsätalouden asiakastyön uudet tuulet 

– seminaari ja workshop, kaksi viheralueille räätälöityä uuden kasvinsuojeluainelain 

mukaista koulutusta (tutkinto) sekä automaattiset vedenlaatumittarit Pohjois-Suomen 

olosuhteissa – seminaari ja työpaja. Lisäksi järjestetään vuosien 2013 – 2015 aikana 

oppisopimustyyppisenä (30 op) Paikkatiedon hyödyntäminen ja Biotaloudesta bisnestä 

– koulutukset. (Löytynoja & Sankari 30.10.2013, haastattelu).  

Aihealoite Aloituspalaveri 
Esielty yksikön 

johdolle 
Lupa valmistelun 

aloittamiseen 

Kustannuslaskelma 
Tarjouksen 

teko/markkinointi 
Sopimuksen laadinta 

Koulutuksen 
toteutus 

Palaute Laskutus 
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Muun koulutustoiminnan lisäksi luonnonvara-alan yksikkö tarjoaa mapa-toimintana 

suunnittelupalveluja yrityksille, kunnille ja muille organisaatioille. Nämä palvelut 

tukevat oppimista ja ovat osa opetusta. Suunnittelupalveluna on tehty maatilojen 

ympäristö- ja laatujärjestelmiä sekä tuotannon ja toiminnan kehittämissuunnitelmia. 

Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa on tehty suunnitelmia niin yksityishenkilöille 

kuin isommillekin organisaatioille. (Luonnonvara-alan yksikön esittely, hakupäivä 

16.11.2013.) 

 

Oamkissa on aloittanut v. 2013 Ripa-työelämäpalvelut, jonka kautta järjestetään 

keskistetysti opiskelijatyönä suoritettavat toimeksiannot. Yksityiset henkilöt ja yritykset 

voivat sen kautta tilata opiskelijatyönä erilaisia palveluita. (Oamk, hakupäivä 

16.11.2013.) 
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4 TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS 

 

Maksullisen palvelutoiminnan taloudellinen kannattavuutta voidaan tarkastella 

Opetushallituksen vuosittain julkaisemasta kustannustilastosta. Raportti kertoo 

maksullisen palvelutoiminnan tulot ja menot ammattikorkeakouluittain. Raportti 

osoittaa, että mapa-toiminnan liikevaihto ja taloudellinen tulos vaihtelevat merkittävästi 

eri toimijoiden välillä ja on herännyt kysymyksiä siitä, minkälaista kaupallista toimintaa 

eri koulutusaloilla on ja mitä kustannuksia toiminnalle kohdistetaan. (OPH 

kustannustilasto 2012.) 

 

Tarkastelen toiminta taloushallinnon näkökulmasta kustannuslaskennan sekä 

hinnoittelun kannalta. Toiminnan tarkastelu pelkästään tilinpäätöslukujen, kirjanpidon 

tai muiden talousraporttien kannalta on liian yhdisteltyä eli aggreditoitua ja menneeseen 

kohdistuvaa. Liiketoiminnan kehittymisen kannalta laskelmat suuntautuvat 

tulevaisuuteen.  (Pellinen 2006, 163.) 

 

4.1 Kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskennassa käytetään käsitettä laskentakohde ja laskentakausi. 

Laskentakohde voi olla mikä tahansa asia, jonka kustannukset halutaan selvittää. 

Yleisin laskentakausi on kalenterivuosi, mutta esim. projektiluontoisessa toiminnassa 

kuukausittainen laskenta saattaa olla tarpeellista. Kustannuksia kohdistettaessa tärkeintä 

on se, että laskentakohteelle kohdistetaan kaikki kustannukset ja ainoastaan ne 

kustannukset, jotka aiheutuvat laskentakohteesta. (Raudasoja & Johansson 2009, 76.) 

 

Erityyppisiä kustannuksia ovat mm. suorat ja epäsuorat kustannukset sekä muuttuvat ja 

kiinteät kustannukset. Nämä jaetaan henkilöstökustannuksiin, tila- ja 

kalustokustannuksiin, aine- tarvike- ja tavarakustannuksiin, palveluiden ostoihin ja 

muihin kustannuksiin. Kustannuksia laskettaessa käytetään erilaisia 

kustannuslaskentamenetelmiä, kuten jako-, lisäys- hybridi- ja toimintolaskentaa.  
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Jakolaskennassa lasketaan tuotteen yksikkökustannus jakamalla laskentakauden 

kustannukset laskentakauden suoritemäärällä. Lisäyslaskennan avulla suoritteille 

kohdistetaan suoraan välittömät kustannukset ja välilliset kustannukset erityisen lisän 

avulla. Hybridilaskennassa on edellisten yhdistelmä, jossa osa kustannuksista lasketaan 

jako- ja osa lisäyslaskennalla. (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen, 2011, 108; 

115–116.) 

 

Myytävän tuotteen tai palvelun kiinteiden kustannusten laskeminen on yleensä 

vaivatonta. Esim. koulutuspalvelua myytäessä opettajan tuntihintakustannuksen 

laskeminen tapahtuu jakamalla vuosipalkka kiinteällä vuosityöajalla ja lisäämällä siihen 

työantajan sivukulut.  

 

Esimerkki 1. Ammattikorkeakoulun opettajan kuukausipalkka on 4.700 €/kk. OVTES:n 

mukainen vuosityöaika on 1 600 h ja työantajan sivukulut palkasta ovat 22,2 %. Hänen 

bruttotuntipalkkansa lasketaan 

 

(4.700 € x 12 kk)/1600 x 22,22 % = 43,00 €/h 

 

Esimerkki 2. Projektisuunnittelijan kuukausipalkka on 3.200 €/kk. KVTES:n mukainen 

tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 152. Työnantajan sivukulut 

palkasta ovat 22,2 %. Lomarahan osuus palkasta on 5 %. Hänen bruttotuntipalkkansa 

lasketaan 

 

(3.200 €/152) x 27,2 % = 26,78 € 

 

Henkilöstökustannukset sisältävät myös muita kuluja, kuten työterveyshuollon ja 

koulutuskustannukset. Ellei näitä kuluja seurata henkilöittäin, voidaan ne laskea 

jakamalla vuosittaiset kustannukset tasaisesti työntekijämäärällä.  

 

Esimerkki 2. Ammattikorkeakoulun huonetilavuokra on 10 €/hum²/kk ja 0,45 

€/hum²/päivä. Vuokra sisältää sekä ylläpito- että pääomavuokran. Koulutuksessa 

käytetään 40 m² luokkatilaa 2 päivänä. Tilavuokra lasketaan 
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 40 m² x 0,45 € x 2 pv = 36,00 € 

 

4.2. Toimintolaskenta 

 

Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan todellisen käytön mukaan. Sen avulla 

pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle todellisia kustannuksia. Toimintolaskenta 

on kustannuslaskentaa, jossa tuotteiden kustannukset jaetaan toiminnoittain, jolloin 

voidaan löytää tuotteiden ja kustannusten välinen yhteys tekemisen tasolla. (Torppa & 

Wallin 1996, 8.)  

 

Todellisten kustannusten laskeminen edellyttää yrityksen toimintojen tuntemista ja siten 

niiden vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Toimintojen suorittaminen vaatii resursseja, 

joista aiheutuu monenlaisia kustannuksia, ja jotka eivät välttämättä tuo lisäarvoa 

asiakkaalle. Toimintolaskennan avulla saadaan selville toimintojen todelliset 

kustannukset.  Sen lähtökohtana on kustannusten kohdistaminen laskentakohteille 

aiheuttamisperusteen mukaisesti. (Alhola 2008, 27; 41.)  

 

4.3 Hinnoittelu ja tuotteistaminen 

 

Maksullisen palvelutoiminnan hinnoittelussa voidaan käyttää laskentatapoina joko 

kiinteää tai tuntihinnoittelua.  Käytettiinpä kumpaa tapaa tahansa, on pystyttävä 

selvittämään palvelulle tai tuotteelle kohdistuvat välilliset ja välittömät kustannukset. 

Välittömät kustannukset tarkoittavat kustannuseriä, jotka pystytään suoraan 

kohdistamaan laskentakohteelle. Välillisiä kustannuksia ei voi kohdistaan suoraan, vaan 

laskennassa on käytettävä apulaskelmia. (Raudasoja ym. 2009, 86.) 

 

Koulutuspalvelua myytäessä välittömiä kustannuksia ovat mm. välineet ja materiaalit. 

Välillisiä kuluja ovat mm. henkilöstökulut, hallinto- ja tukipalvelut sekä tilavuokrat. 

Materiaali- ja henkilöstökulut on vaivatonta kohdistaa tuotteelle. Se edellyttää 

ostolaskujen tarkkaa tiliöintiä ja työaikakirjanpitoa. Hallinnon kulujen kohdistaminen 
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on selvästi haasteellisempaa, koska työajasta on vaikea eritellä tietylle tuotteelle tai 

palvelulle tehtyjä tunteja. Julkishallinnossa käytetään yleisesti kustannusperusteista 

hinnoittelua, jossa lasketaan tuotteen välittömät ja välilliset kustannukset yhteen. 

Summaan lisätään voittolisä ja arvonlisävero. (Raudasoja ym. 2009, 156.) 

 

Kustannusperusteinen hinnoittelu on aika vaivatonta, mutta kannattavuutta ajatellen se 

ei riitä markkinoilla kilpailtaessa. Se edellyttää myös hyvää kustannustietoutta ja 

kustannuslaskentajärjestelmää Lisäksi tulee ottaa huomioon yleinen hintataso ja 

kilpailutilanne. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää markkinaperusteista hinnoittelua, jossa 

selvitetään yleinen hintataso markkinoilla ja hinnoitellaan tuote tai palvelu sen mukaan. 

(VTT, Kulmala.   Hakupäivä 12.11.2013.) 

 

Tuotteistamisen määritteleminen ei ole yksiselitteistä ja siitä puhutaan usein, kun 

tarkoitetaan koko tuotteen tai palvelun muuttamista erilaisille markkinoille sopivaksi. 

Parantainen (2007, 11) määrittelee tuotteistamisen: ”työtä, jonka tuloksena 

asiantuntemus tai osaaminen jalostuu myynti-, markkinointi- ja toimituskelpoiseksi 

palvelutuotteeksi.”  
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Kaavio 3. Tuotteistamisprosessi (Kunnat.net) 

 

Kaaviosta käy ilmi, että tuotteistaminen lähtee asiakkaan tarpeesta ja palveluntarjoajan 

osaamisen kartoittamisesta. Palveluntarjoaja muokkaa palvelunsa asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi sekä sisällön että hinnoittelun osalta. Tuotteistaminen on käytännössä 

tiedonkeruuta, analysointia, dokumentointia sekä viestintää. (Kuntakamarin koulutus 

12.2.2013.) 

 

 

 

 

 



24 

 

5 ANALYYSI JA TULOKSET 

 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja haastateltaviksi 

valikoitui seitsemän henkilö. Haastatteluun osallistui Oamkin luonnonvara-alan yksikön 

johtaja, projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, tekniikan yksikön kaksi 

talousasiantuntijaa sekä Oamkin talousjohtaja ja Osekkin talous- ja henkilöstöjohtaja. 

Kaksi haastatteluista oli parihaastatteluja ja muut yksilöhaastatteluja. Haastattelut tehtiin 

yhden viikon aikana lokakuussa 2013. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineistoa 

kertyi yhteensä 14 sivua. 

 

Olen käyttänyt empiirisessä tutkimuksessa seuraavia teemoja, joiden mukaan 

haastattelukysymykset on otsikoitu (Liite 1): Maksullisenpalvelutoiminnan rooli 

Oamkissa, mapa-toiminnan resurssit, mapa-toiminnan talous ja kannattavuus, mapa-

toiminnan tulevaisuus Oamkissa ja luonnonvara-alan yksikössä ja SWOT-analyysi 

luonnonvara-alan yksikön mapa-toiminnasta. Tämän luvun alaluvuissa esitän 

tutkimustulokset alaluvuittain. 

5.1 Mapa-toiminnan rooli Oamkissa 

 

Maksullisen kaupallisen toiminnan roolia ei ole määritelty Oamkin strategiassa. 

Uudessa ammattikorkeakoululaissa toiminta määritellään muuna yhteiskunnallisena 

toimintana. Mapa-toiminnan rooli koetaan liian pieneksi ja siihen toivotaan enemmän 

resursseja. Toiminta koetaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi ja se tulisi kytkeä myös 

enemmän opetukseen. 

 

Oulun ammattikorkeakoulun strategiassa on huomioitu mapa-toimintaan kuuluva 

koulutusvienti. Siihen ei tule erikseen perusrahoitusta, mutta mahdollisesti 

käynnistysvaiheessa voidaan saada erillisrahoitusta. Osa ammattikorkeakouluista on jo 

aloittanut koulutusviennin ja saanut aikaan mittavaa toimintaa.  

 

Maksullisena palvelutoimintana järjestettävät koulutukset palvelevat nopeasti 

työelämän tarpeita. Siinä mielessä toiminnalla pidetään yllä ja edistetään sekä 

työelämäyhteistyötä että aluekehitystyötä. Luonnonvara-alalla on vain vähän 
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koulutustarjontaa Pohjois-Suomessa, joten tarvetta koulutustoiminnan lisäämiseen on 

olemassa. Useat koulutukset lähtevätkin yhteistyökumppaneiden aloitteesta.  

 

Tulojen lisäämisen kannalta mapa-toiminnan rooli ei ole kovin suuri, mutta 

taloudellisesti toteutettuna sillä voidaan saada hyvä lisä rahoitukseen. Oamkin 

strategiassa tulorahoituksen pääpaino on luonnollisesti tutkintorahoituksessa sekä 

tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, joka on pääsääntöisesti EU-rahoitusta. Kaupallisen 

toiminnan perusta on työ- ja osaamispalveluiden myynnissä. Yhteistyöneuvotteluissa 

työelämän kumppaneiden kanssa esille nousee usein mitä osaamistarpeita alueen 

toimijoilla on ja mitä koulutusta luonnonvara-alan yksikkö voi tarjota.  

 

Mapa-toiminta on muuta toimintaa tukevaa. Sen pitää olla lähellä tutkintotavoitteista 

opetusta ja sillä voidaan myös nostaa opetuksen tasoa.  Kilpailtaessa 

koulutusmarkkinoilla on huomioitava hinnoittelun merkitys. Kuntalain uudistuksessa 

mainitaan, että palveluntarjoajan on pystyttävä osoittamaan mistä hinta on muodostunut.  

 

Uusi ammattikorkeakoululaki ei mainitse erikseen maksullista palvelutoimintaa, vaan se 

on muuta yhteiskunnallista toimintaa. Toimintaa ei huomioida myöskään 

tuloksellisuusmittareissakaan.  

 

5.2 Mapa-toiminnan resurssit 

 

Kaupallinen maksullinen toiminta on järjestetty Oamkissa pääsääntöisesti omilla 

henkilöresursseilla ja omissa tiloissa. Se on lähtökohta myös tulevaisuudessa. 

Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja heidän avullaan voidaan 

nostaa tarjonnan laatua. 

 

”Mapa-toiminnan positiivinen erityispiirre on, että sen kautta pystytään tuomaan myös 

ulkopuolista osaamista tälle alueelle eli hankkia asiantuntijoita joita tällä alueella ei 

ole ja sillä myös omaa osaamistamme kasvatetaan.” (Yksikönjohtaja 29.10.2013). 
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Mapa-toimintaan panostetaan jopa Oamkin sisällä hyvin vaihtelevasti. Tekniikan 

yksikössä sitä harjoitetaan lähinnä laboratoriopuolella, kun taas luonnonvara-alan 

yksikössä siihen osallistuu useita opettajia. Opettajilla on kiinnostus toimintaa kohtaan, 

mutta aikaresurssit tuottavat suuria vaikeuksia erityisesti toteutusvaiheessa. Pelkällä 

opettajien resurssilla toimintaa ei voida harjoittaa. 

 

Luonnonvara-alan yksikössä mapa-toimintaan on satsattu kuluvana vuonna ja sitä 

varten on palkattu projektikoordinaattori. Koulutuksia on järjestetty vuoden aikana 

useita ja lisää on toteutumassa. Vuonna 2013 on järjestetty kaksi paikkatietokoulutusta, 

tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset – seminaari, viheralueille räätälöity uuden 

kasvinsuojeluainelain mukainen koulutus ja tutkinto sekä Maa- ja metsätalouden 

asiakastyön uudet tuulet – neuvonnasta yhdessä oppimiseen – seminaari ja -workshop. 

Loppuvuodesta järjestetään vielä Automaattiset vedenlaatumittarit Pohjois-Suomen 

olosuhteissa – seminaari ja -työpaja. 

 

5.3 Mapa-toiminnan talous ja kannattavuus 

 

Luonnonvara-alan yksikössä on alettu tänä vuonna systemaattisesti seurata mapa-

toimintana järjestettyjen koulutusten kustannuksia. Suunnitteluvaiheessa selvitetään 

taloudelliset riskit. Jos esim. koulutus uhkaa jäädä tappiolliseksi, sitä ei välttämättä 

järjestetä ilman muuta erillistä syytä.  

 

”Nyt ollaan vielä käynnistysvaiheessa ja voidaan ehkä hieman pienemmällä katteella 

toimia kuin ehkä sitten jatkossa tullaan toimimaan, että saadaan tämä prosessi 

käyntiin.” (Yksikönjohtaja 29.10.2013). 

 

Mapa-toiminnan kannattavuuden selvittäminen koetaan haasteelliseksi. Kaikkia kuluja 

ei voida kohdistaa toimintaan menoksi. Laskennassa tulisi käyttää kiinteää 

yleiskustannuslisää, koska kaikkia kuluja ei voida suoraan kohdistaa toimintaan 

menoksi. Esimerkiksi johdon ja tukipalveluiden kustannukset jäävät arvoitukseksi.  

Osekk:ssa vielä tällä hetkellä käytössä oleva kirjanpitojärjestelmä toimii hyvin 

kustannusten seurannassa muuten, mutta laskennallisia kustannuksia siitä ei saa ilman, 
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että ne erikseen lisätään. Jos laskelmat on tehty erillisellä raportilla, niin on riski, ettei 

niitä tilastoinnissakaan huomioida. Kaikista laskennallisista eristä pitää tehdä muistio, 

jolla ne viedään erikseen kirjanpitoon.   

 

Käytössä on hinnoittelupohjia, joissa on huomioitu opettajien kulut, laitteistojen 

poistohinnat, hankintahinnat ym. yleiskustannukset. Hinnat on laitettu yleensä hieman 

yläkanttiin ja laskentapohjia muutetaan tarpeen ja tapauksen mukaan. Kulujen 

kohdentamiseen ei ole annettu tarkempaa ohjeistusta talousvastaaville. Toisaalta 

toiminta on sen verran pientä, ettei ohjeistusta ole pidetty tarpeellisena. 

Talousvastaavien tehtäväksi on jäänyt seurata kokonaisuutta ja vuoden lopussa on 

katsottu miten on mennyt.  

 

”Kannattavaa se ei ole, mutta hintojakaan ei voida nostaa.” (Talousasiantuntija 

29.10.2013). 

 

Luonnonvara-alan yksikössä toiminta on nyt käynnistysvaiheessa ja kannattavuuteen ei 

ole vielä ehditty kiinnittää paljon huomiota. Toiminta lähtee opetuksen tarpeista, ja 

vaikka tuloja ei tule tarpeeksi, niin toimintaa perustellaan sen liittymisellä opetukseen. 

Opettajien työaikaresurssia ei ole todennäköisesti kohdennettu toimintaan todellisten 

tuntien mukaan. Kannattavuuteen vaikuttaa myös se, onko esim. koulutus tai seminaari 

ilmoittautumisperustainen vai tarjousperustainen. Ilmoittautumisperustainen koulutus 

räätälöidään asiakkaan tarjouspyynnön mukaisesti, siitä tehdään tarjous ja sopimus. 

Ilmoittautumisperustaisessa koulutuksessa on isompi riski, koska osallistujamäärää ei 

voida kovin hyvin ennakoida.  

 

Haastateltavien yleinen mielipide on, että mapa-toimintaan liittyviä kustannuksia ole 

saatu kokonaisuudessaan katettua. Joitakin yksittäisiä toimintoja on tuotettu 

kannattavasti, mutta systemaattisen seurannan vuoksi kokonaisuus jää epäselväksi. 

Vuoteen 2011 asti täydennyskoulutus hoidettiin pääasiassa keskitetysti 

täydennyskoulutusyksikössä. Yksikkö lakkautettiin ja toiminta hajautettiin yksiköiden 

hoidettavaksi. Sen jälkeen toiminta on ollut riippuvainen yksikön omista resursseista.  
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Mapa-toiminnan rooli perustuu vahvasti muihin kuin taloudellisiin tekijöihin. Se on 

tärkeä aluekehityksen ja työelämäyhteistyön väline sekä profiilinnostaja. 

Lähtökohtaisesti sen tulee olla opetukseen kytkettyä toimintaa. 

 

 

”…veikkaan, että mapa-toiminta enimmäkseen tukee sitä työtä (opetus) ja antaa 

lisäarvoa varsinaiselle toiminnalle…” (Talous- ja henkilöstöjohtaja 29.10.2013). 

 

5.4 Mapa-toiminnan tulevaisuus Oamkissa ja luonnonvara-alan yksikössä 

 

Vastaajat ovat joko sitä mieltä, että toiminta pysyy nykyisellä tasolla tai lisääntyy jonkin 

verran. Kokonaisuuden kannalta sen merkitys ei kuitenkaan tule kasvamaan kovin 

suureksi – tärkein tehtävä on lakisääteinen koulutus. Merkittävin tekijä toiminnan 

kehittymisessä on henkilöresurssit.  

 

Uudessa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa ulkopuolisen rahoituksen osuudeksi 

on laskettu 6 % ja sen määrä vaikuttaa myös valtion tulorahoitukseen.   

 

Koska talousresurssit ovat heikkenemässä, on kaikki lisärahoitus on tarpeen. Yhtenä 

tulevaisuuden mahdollisuutena nähdään kansainvälinen koulutustoiminta eli ns. 

koulutusvienti, jonka määrän uskotaan lisääntyvän huomattavasti.  

 

”Tällä hetkellä askarrellaan meidän perinteisessä yhteistyöverkostossa ja se on 

sellaista nollasummapeliä. Aidosti uutta rahaa pystytään saamaan tuolta ulkomailta.” 

(Yksikönjohtaja 29.10.2013). 

 

Luonnonvara-alalla kasvavat mahdollisuudet Pohjois-Suomessa, koska koulutuksen 

tarjoajia ei juuri ole. Oamk voisi tehdä yhteistyötä esim. Lapin ammattikorkeakoulun 

kanssa Barentsin alueen, Pohjois-kalotin ja Venäjän luonnonvarojen alalla. Mapa-

toiminnalla voidaan saada tehtäviä, jotka ei muutoin syntyisi. Kun yhteiskuntaan syntyy 

osaamisen tarvetta, voidaan siihen reagoida nopeasti ja joustavasti.   
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”Jos mietitän lakia ja mikä meidän tehtävä sillä (mapa) on niin se on aluekehitys..,” 

(Talousjohtaja 1.11.2013).  

 

Ammattikorkeakoululakia ollaan muuttamassa ja termi maksullinen palvelutoiminta 

poistuu ja se muuttuu yhteiskunnalliseksi toiminnaksi. Ammattikorkeakoulujen toiminta 

jaetaan opetukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.  

 

Yleisesti mapa-toiminnan tulevaisuus nähdään positiivisena. Siinä on mahdollisuuksia 

talouden kohentamiseen ja asiantuntijuuden lisäämiseen. Ennen kaikkea sen pitää tukea 

varsinaista tutkintotavoitteista opetusta ja työ täytyy hoitaa mahdollisimman pitkälle 

omalla työvoimalla. Tulevaisuuden haasteena on muuttuva toimintaympäristö, 

lainsäädännön rajoitukset ja resurssien kohdentaminen. 
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5.5 SWOT-analyysi luonnonvara-alan yksikön mapa-toiminnasta 

 

Pyysin haastateltavia kertomaan näkemyksensä mapa-toiminnan nykytilasta ja 

tulevaisuudesta SWOT-analyysin mukaisesti. Vastaukset vaihtelevat paljon ja liittyvät 

selvästi vastaajan työhön ja rooliin ammattikorkeakoulun organisaatiossa. Johdon ja 

taloushallinnon kannalta esiin nousevat organisaation lähtökohdat ja talouden realiteetit. 

  

VAHVUUDET 

• Iso organisaatio 

• Pohjois-Suomessa 
työelämän tarve 

• Asiantuntijuus 

• Verkostot 
• Resurssien 

hyödyntäminen 

• Hyvät laitteet 
• Tutkimustyö 

HEIKKOUDET 

• Järjestelmällisyyden puute 
• Hakee paikkaa 

organisaatiossa 

• Taloudellinen osaaminen ja 
ohjaus 

• Resurssien puute 

• Määräaikaiset työsuhteet 
• Tilaresurssit 
• Tuntemattomuus 

• Taloudellinen riski 

UHAT 

• Rahoituksen niukkuus 

• Hallinnolliset uhat 
• Ei perinteistä amk-

toimintaa 

• Sitoumukset 
• Vastuut 
• Hintakilpailu 

• Riskien hallinta 

• Amkin yhtiöittäminen 

• Maksavien asiakkaiden 
puute 

• Hinnoittelu 

MAHDOLLISUUDET 

• Luonnonvara-alalla kasvavat 
mahdollisuudet Pohjois-
Suomessa 

• Barents, Pohjois-Kalotti, 
Venäjä 

• Nopea reagoiminen 
yhteiskunnan vaatimuksiin 

• Asiantuntijuuden 
lisääntyminen 

• Imagon ja profiilin nosto 

• Työelämäyhteistyö 

• Taloudellinen kannattavuus 
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Vahvuutena nähdään ammattikorkeakoulun organisaatio koko ja asiantuntemus. 

Pohjois-Suomen alueella on harvoja toimijoita etenkin luonnonvara-alalla. 

Käytettävissä on hyvät tilat ja laitteet. Osaava henkilöstö on verkostoitunut alan muiden 

organisaatioiden ja työelämän kanssa. Mapa-toiminta tukee ammattikorkeakoulun 

tutkimustyötä.  

 

Mapa-toiminnan suurin heikkous on resurssien puute. Toimintaa ei ole kaikilta osin 

organisoitu järjestelmällisesti ja prosessi on vielä kesken. Taloudellista osaamista on, 

mutta siinäkin toivotaan ohjeistusta, jotta vältytään turhilta riskeiltä. Luonnonvara-alan 

yksikössä heikkoutena nähdään myös työntekijöiden epävarma työtilanne 

tulevaisuudessa, jos määräaikaisia työsopimuksia ei jatketa. Pienellä toimijalla on aina 

myös hankaluuksia näkyvyydessä.  

 

Muutokset ammattikorkeakoulujen sekä rakenteellisessa että taloudellisessa tilanteessa 

nousevat esille voimakkaina uhkina. Uuden ammattikorkeakoululain myötä kaikki 

ammattikorkeakoulut muutetaan osakeyhtiöksi ja rahoituksen perusteet muuttuvat. Sillä 

on selvä vaikutus käytettäviin resursseihin tulevaisuudessa. Markkinointiin ja 

mainontaan pitäisi pystyä panostamaan, mutta hinnat pitäisi pystyä pitämään riittävän 

alhaisella tasolla. Jos hinnat nousevat liian suuriksi, vaikuttaa se väistämättä myös 

kysyntään. 

 

Mapa-toimintaan liittyvien taloudellisten riskien lisäksi esiin nousee myös sopimuksiin 

ja muihin sitoumuksiin liittyvät riskit. Toiminnassa on syytä ottaa huomioon 

vastuukysymykset esim. ohjelmistolisenssien osalta.  

 

Luonnonvara-alan tulevaisuus Pohjois-Suomessa vaikuttaa suhteellisen hyvältä. 

Arktisen alueen kehittäminen on valtakunnallisestikin tärkeää. Yhteistyöllä muiden 

toimijoiden kanssa voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia, jos siihen päätetään 

panostaa. Talouden suunnittelulla mapa-toiminta voidaan saada kannattavaksi. 

Lähtökohtana on, että se ei tuota ainakaan tappiota. Kannattavuuden lisäksi muut 

hyödyt ovat jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeitä. Ammattikorkeakoulun ja 
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luonnonvara-alan yksikön profiilin nostaminen ja imagon parantaminen vaikuttavat 

myös aluekehitystyön ja työelämäyhteistyön onnistumiseen.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Maksullinen kaupallinen palvelutoiminta on yksi osa ammattikorkeakoulujen laajaa 

tehtäväkenttää. Opetushallitus ohjeistaa toiminnan taloudellista puolta heikosti. 

Käytännössä jokainen ammattikorkeakoulu voi itse määritellä toiminnan laajuuden ja 

sen mitä siihen kuuluu. Kustannustilastojen mukaan laajuus ja liikevaihto vaihtelevat 

hyvin paljon toimijoiden välillä, eikä maksullinen palvelutoiminta ole sidoksissa muun 

toiminnan laajuuteen tai ammattikorkeakoulun kokoon. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että Oulun ammattikorkeakoulussakin mapa-toiminta vaihtelee 

yksiköittäin suuresti. Osa yksiköistä ei ole käytännössä panostanut siihen lainkaan, 

mutta osassa se on ainakin liikevaihdoltaan kohtuullisen suurta. Luonnonvara-alan 

yksikössä toimintaan on päätetty tänä vuonna panostaa erityisen paljon, johtuen mm. 

koulutuksen aloituspaikkojen vähenemisestä ja alueellisesta tarpeesta.  

 

Suurimpana mapa-toiminnan kehittämisen esteenä nähdään resurssien puute, etenkin 

opettajien osalta. Pelkillä opettajaresursseilla toimintaa ei voida harjoittaa. Toiminnan 

suunnittelu on aikaa vievää ja pitkäjänteistä toimintaa. Ulkopuolisten resurssien käyttö 

puolestaan nostaa kustannuksia niin paljon, että taloudellista kannattavuutta ei saada 

ilman suurta tulojen lisäystä. Toiminta on lisäksi heikosti organisoitua eikä siten kovin 

tehokasta.  

 

Mapa-toimintaa ei ole erikseen huomioitu Oamkin strategiassa eikä sitä mainita 

myöskään uudessa ammattikorkeakoululaissa. Toiminnalla voidaan saada aikaiseksi 

jonkin verran taloudellista tulosta, mutta isompana hyötynä nähdään muut tekijät. 

Vahvuudet löytyvät alueellisessa vaikutuksessa ja työelämälähtöisyydessä. Varsinaiseen 

opetustoimintaan kytkettynä se tuottaa lisäarvoa opetukseen ja opettajien 

asiantuntijuuteen. Ammattikorkeakoulun ja erityisesti luonnonvara-alan yksikön imagon 

ja profiilin nostamisessa mapa-toiminta on tärkeää. 

 

Vastaajat suhtautuivat mapa-toimintaan varsin positiivisesti. Toiminnan heikkous on 

resurssien rajallisuuden lisäksi taloudellisen kannattavuuden arviointi. Oulun seudun 
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koulutuskuntayhtymän mapa-ohje on laadittu v. 2000 ja uusi ohjeistus on vielä kesken. 

Tulot on helppo kohdistaa oikein, mutta menojen osalta tilanne on monimutkaisempi.  

 

Välittömien ja kiinteiden kustannusten kohdistamiseen on käytössä erilaisia 

laskentapohjia. Talousvastaavat siirtävät tila- ja henkilöstökustannukset 

muistiotositteilla oikeille kustannuspaikoille laskelmien mukaisesti.  Muuttuvat 

materiaali- ja palvelukustannukset kohdistuvat toiminnalle yleensä suoraan 

ostolaskutuksen kautta. Ongelman muodostavat välilliset kustannukset, joita toiminnalle 

ei voi kohdistaa. Esimerkiksi johdon ja tukipalveluiden osuutta kustannuksista on lähes 

mahdotonta eritellä. Suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika jää usein 

kohdistamatta.  

 

Osekk:n kirjanpitojärjestelmä on hyvä kustannusten seurantaan, mutta se ei seuraa 

laskennallisia kustannuksia, vaan toteutuneita rahamääräisiä eriä. Jos on laskennallisia 

eriä, ne on lisättävä erikseen. Sisäinen laskenta vaatii erityisosaamista. Jos 

katelaskelmat osataan tehdä oikein ja kulut siirretään muistiotositteilla kirjanpitoon 

oikealle paikalle, voidaan saada vertailukelpoista tietoa. Jos laskelmat tehdään 

kirjanpidosta erillään olevalla raporteilla, ei toiminnan kuluja ja menoja huomioida 

missään tilastossa eikä niillä siten ole taloudellista merkitystä. Tuotteiden hinnoitteluun 

on joitakin ohjeita, mutta ne eivät ole yleisesti käytössä.  

 

Luonnonvara-alan yksikössä on palkattuna erikseen projektisuunnittelija, jonka 

vastuulla on mapa-toiminnan järjestäminen. Mapa-toiminnan prosessi etenee tällä 

hetkellä hitaasti ja aikaa suunnitteluun kuluu paljon. Kohderyhmän tavoittamisessa on 

oma haasteensa, koska valmiita postituslistoja ei ole olemassa. Osallistujamäärät ovat 

usein arvoitus, minkä vuoksi budjetin tekeminen on haasteellista. Valmistelutyö voi olla 

myös täysin turhaa, jos päätetään, että koulutusta tai seminaaria ei järjestetä lainkaan. 

Tarjouksen pohjalta toteutetut tilaisuudet ovat helpompia, koska markkinointiin ei 

tarvitse panostaa.  
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kaupallisen maksullisen palvelutoiminnan 

kannattavuutta ja nykytilaa Oamkin luonnonvara-alan yksikössä. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitus ja toiminnan painopisteet ovat muuttumassa uuden 

ammattikorkeakoululain myötä. Luonnonvara-alan yksikkö on halunnut panostaa 

kaupalliseen toimintaan aiempaa enemmän. Tutkimuksen tekemiselle oli siis todellinen 

ja ajankohtainen tarve.  

Tutkimustyön edetessä kävi ilmi, että mapa-toiminnassa koetaan selvästi tärkeämmäksi 

toiminnan merkitys luonnonvara-alan yksikön sidosryhmäyhteistyössä. Tarve 

erityisosaamiselle ja koulutukselle Pohjois-Suomessa tulee kasvamaan, koska 

luonnonvara-alan toimijoita on alueella paljon. Yksikön tutkintotavoitteisten 

aloituspaikkojen vähetessä kaupalliseen koulutustoimintaan kannattaa panostaa 

enemmän. Se vaatii oikein kohdennettuja resursseja ja talouden aktiivisempaa 

seurantaa.  

Talouden seuranta on yksikön talousvastaavan hoidettavana. Välittömät kustannukset 

ovat kohdistuneet täsmällisesti mapa-toimintana järjestettyyn toimintaan. 

Kaikenkattavaa ohjeistusta kulujen kohdistamiseen ei ole ja kulut lasketaankin hieman 

eri lailla eri yksiköissä. Toisaalta tarkka kulujen laskeminen ja kohdistaminen ei ole 

tuottanut kovinkaan erilaista tulosta verrattuna prosentuaaliseen katetuottoon. 

Lisäämällä välittömien menojen päälle riittävä katetuottoprosentti, päästään 

lähestulkoon samaan tulokseen. Hinnoittelussa ei voi kuitenkaan ottaa kaikkia riskejä 

huomioon ja siksi sopimusten tekemisessä on oltava tarkkana. Sekä taloudellisilta että 

muilta riskeiltä vältytään, kun vastuut ja velvollisuudet on sovittu etukäteen.  

Mapa-toiminnan suurin haaste on resurssit. Ammattikorkeakoulujen taloudellinen 

toimintakyky heikkenee uuden rahoitusmallin myötä. Opettajien työaikaresurssit 

vaihtelevat kurssien mukaan eivätkä he voi osallistua toimintaan välttämättä juuri 

ollenkaan.  Mapa-toiminnan suunnittelu on pitkäjänteistä työtä ja vaatii usein 

opetushenkilökunnan ulkopuolelta. Kontaktit yhteistyökumppaneihin sekä suunnittelu ja 

markkinointi vievät paljon aikaa. Niukkenevilla resursseilla ammattikorkeakoulujen 

pitäisi pystyä toimimaan nykyistä tehokkaammin, vaikuttavammin ja laadukkaammin. 
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Kaupallinen toiminta sisältyy ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuuteen. 

Työelämäyhteistyö ja verkostoituminen alueen yritysten kanssa ovat tärkeitä keinoja 

pyrittäessä toimimaan maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden 

kumppaniverkostojen kautta saadaan selville, mitä palveluita ammattikorkeakouluilta 

odotetaan. Samalla ammattikorkeakoulut pystyvät suunnittelemaan palveluiden 

tarjoamista paremmin. Ammattikorkeakouluilla on myös käytössään välineitä ja 

laitteita, joita yrittäjien ei ole kannattavaa hankkia itselleen vähäisen tarpeen tai hinnan 

vuoksi.  

Ammattikorkeakoulut ovat pikkuhiljaa siirtymässä myös kansainvälisille markkinoille 

ja puhutaan koulutusviennistä. Se onkin tulevaisuudessa yksi merkittävimpiä 

kaupallisen toiminnan keinoja. Kansainvälisessä toiminnassa pitää kuitenkin huolehtia, 

että ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta ei sen tukemiseen voida käyttää. 

Taloudellisen osaamisen merkitys kasvaa, jos hinnoitteluvastuu jää korkeakoulun 

hoidettavaksi.  

Toiminnan kehittämiseksi olisi hyvä tehdä benchmarking-tutkimus siitä, miten mapa-

toimintaa järjestetään muissa luonnonvara-alan koulutusta järjestävissä koulutuksissa. 

Myös yhteistyökumppanien odotusten kartoittaminen helpottaisi resurssien oikein 

kohdentamisessa. Luonnonvara-alan yksikön vahvuus on verkostoissa ja Pohjois-

Suomen alueen hyvässä tuntemuksessa. Yksikössä on järjestetty useiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa seminaareja ja koulutuksia jo vuosien ajan. Hyöty on 

ollut molemminpuolista, koska opettajilla ja opiskelijoilla on ollut myös mahdollisuus 

osallistua tapahtumiin. Tulevaisuudessa mapa-toiminnan kytkeminen tiiviimmin 

opintojaksoihin lisää sen merkittävyyttä kokonaisuuden kannalta nykyistä enemmän. 

Mapa-toimintaa voidaan tältäkin osin pitää kannattavuuden ja koulutustehtävän 

kannalta merkityksellisenä.  
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Haastattelukysymykset 

  

1. Maksullisen palvelutoiminnan rooli 

1.1 Mikä on maksullisen palvelutoiminnan rooli koko ammattikorkeakoulun 

tehtäväkentässä?  

1.2 Miten mapa-toiminta on huomioitu ammattikorkeakoulun strategiassa? 

1.3 Miten uusi ammattikorkeakoululaki määrittelee mapa-toiminnan 

merkityksen? 

1.4 Miten maksullinen palvelutoiminta palvelee opetuksen tarpeita? 

1.5 Onko maksullisesta palvelutoiminnasta ollut hyötyä opintojaksoilla? 

1.6 Miten näet ammattikorkeakoulun roolin kilpailijana koulutusmarkkinoilla? 

1.7 Tukeeko mapa-toiminta opetusta? 

 

2. Maksullisen palvelutoiminnan resurssit 

2.1 Kuinka paljon opetuksen resursseja voidaan käyttää mapa-toimintaan? 

2.2. Kuinka paljon opetuksen resursseja kannattaa käyttää mapa-toimintaan? 

2.3 Ovatko opettajat aktiivisesti mukana mapa-toiminnassa? Miten? 

2.4 Kuinka monta mapa-koulutusta tai projektia on tällä hetkellä käynnissä? 

Montako on järjestetty tänä vuonna? Miten ne ovat kannattaneet 

taloudellisesti?  

2.5 Tulisiko toimintaa järjestää pelkästään yksikön oman henkilökunnan 

resursseja käyttäen? 

2.6 Tulisiko mapa-toiminta järjestää aina koulun omissa tiloissa? 

 

3. Maksullisen palvelutoiminnan talous ja kannattavuus 

3.1 Mitä kuluja mapa-toiminnalle voidaan osoittaa kirjanpidossa? 

3.2 Kuinka tarkasti kulut tulisi laskea?  

3.3 Saadaanko kuluja katettua tällä hetkellä saaduilla tuloilla 

3.4 Voidaanko mapa-toiminnalla saada todellista tulojen lisäystä? 

3.5 Kuinka paljon mapa-toiminnasta pitäisi jäädä katetta? 

3.6 Selvitetäänkö mapa-toimintana järjestettyjen tapahtumien taloudellinen 

kannattavuus yksityiskohtaisesti? 

3.7 Miten taloushenkilöstöä on ohjeistettu kulujen kohdistamisesta? 

3.8 Mitä kaikkia kiinteitä ja muuttuvia kuluja huomioidaan tarjousta tehtäessä? 

3.9 Seurataanko mapa-toimintana järjestettyjen koulutusten/tapahtumien 

taloudellista toteumaa säännöllisesti? 

3.10 Käytetäänkö mapa-toiminnassa kustannusten seurantataulukkoa tai 

laskentapohjaa? 
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4. Maksullisen palvelutoiminnan tulevaisuus  

4.1 Tulisiko mapa-toimintaa lisätä tai vähentää, miksi? 

4.2 Voidaanko mapa-toimintaa toteuttaa yhtenä työelämäyhteistyön tapana? 

4.3 Pitäisikö joihinkin opintojaksoihin sisällyttää mapa-toimintana tehtäviä 

projekteja? 

4.4 Miten yhteistyökumppanit suhtautuvat mapa-toimintana järjestämiinne 

koulutuksiin/tilaisuuksiin? 

4.5 Kehittämisehdotuksesi mapa-toiminnan järjestämisestä Luonnonvara-alan 

yksikössä? 

4.6 Miten näet mapa-toiminnan tulevaisuuden ammattikorkeakoulussa? 

 

5. SWOT-analyysi 

5.1 Mitä vahvuuksia näet mapa-toiminnassa? 

5.2 Mitä heikkouksia näet mapa-toiminnassa? 

5.4 Mitä uhkia näet mapa-toiminnassa? 

5.5 Mitä mahdollisuuksia näet mapa-toiminnassa? 

 


