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Yhdessä osaamistasi rakentaen

Laskenta-asiantuntija
- tehoa ja tarkkuutta laskentaan 
 

Aika ja paikka
7.-8.9. ja 5.-6.10.2017 klo 9.00-16.00 
Technopolis, Vantaa

Ilmoittautuminen  
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi  
24.8. mennessä.

llmoittautuneille lähetetään vahvistus   
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
  
Osallistumismaksu 
Koulutuksen hinta on 1.650 €/4 päivää tai 
445 €/päivä sisältäen opetuksen aineistoineen, 
kahvitarjoilut ja lounaan. Koulutus on arvon-
lisäverotonta. 

Peruutusehdot www.rateko.fi

Lisätiedot
Ninna Kokko 
040 704 7154, ninna.kokko@rateko.fi

 

Rakennushankkeissa tarvittava kustannustietoisuus on enti-
sestään laajentunut ja tarkentunut. Kustannustavoitteet 
ovat tiukentuneet. Laskennasta on tullut keskeinen osa 
rakennushankkeen toteutuksessa.

Ammattitaitoista laskentaosaamista tarvitaan rakennus- 
projektin kaikissa vaiheissa. Nopeus ja tarkkuus tarjouslas- 
kentavaiheessa, tuotantolaskelmien ajantasaisuus ja jälki-
laskennan hyödyntäminen antavat yritykselle suurta kilpai-
luetua.  

Laskenta-asiantuntijakoulutukseen osallistunut tuo yrityk-
seen ajantasaiset tiedot laskennasta. Koulutuksen jälkeen 
osallistujalla on kokonaisvaltainen ymmärrys rakennusalan 
kustannus- ja määrälaskennasta.

Kohderyhmä 

Koulutus soveltuu ammattitaidon vahvistamiseen rakennusalan 
laskentatehtävissä oleville tai tehtäviin suuntautuville.

Koulutus soveltuu myös työjohdolle kustannushallinnan 
osaamisen lisäkoulutukseksi.

Koulutuksen rakenne 

• Kaksi jaksoa
• Yhteensä neljä lähipäivää
• Voit halutessasi suorittaa vain tarvitsemasi lähipäivät.

Koulutuksen jälkeen

• Ymmärrät laskentaprosessin syvemmän merkityksen  
yritykselle.

• Sinulla varmuutta julkisen ja yksityisen sektorin  
tarjouspyyntöjen hankintaan sekä käsittelyyn.

• Osaat määrälaskentaan liittyvät ohjeen, nimikkeistöt,  
menettelyt, työkalut ja tarkistuskeinot.

• Ymmärrät hinnoitteluun vaikuttavat seikat.
• Osaat hinnoittelussa  tunnistaa ja huomioida riskit.
• Ymmärrät lisä- ja muutostyöprosessin.
• Ymmärrät kustannus- ja tavoitearvion tarkoituksen 

ja käytön.
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1. päivä 7.9.2017

Yleistä laskentatoimesta   
• laskentatoimen rooli rakennusyrityksessä
• tarjoustoiminnan tavoitteet

Laskentaprosessin yleiskuvaus 

Laskenta-asiakirjat ja asiakirjojen vaikutus laskentaan 
• kaupallisten asiakirjojen merkitys ja huomioiminen
• asiakirjojen pätevyysjärjestys
• urakkamuodon vaikutus 
• vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut ja tuotantotavat 

sekä niiden merkitys  

Tarjouspyyntöjen hankinta ja käsittely 

Laskentapäätös ja siihen vaikuttavat tekijät 

Julkiset hankinnat

JAKSO 1

3. päivä 5.10.2017

Tarjousvaiheen tuotannonsuunnittelu 
• tuotanto-organisaation muodostaminen
• alustava yleisaikataulu
• logistiikka ja nostokalusto
• alustava kalustosuunnitelma
• toteutustavan suunnittelu

Tarjouksen lisäerät
• riskit ja niiden hinnoittelu
• lisä- ja muutostyövaraus
• kateodotuksen muodostaminen

Tarjouksen oikeellisuuden arviointi

Kustannus-  ja tavoitearvio
• kustannus- ja tavoitearvion tehtävät ja käyttö
• kustannusarvion muuttaminen tavoitearvioksi

2. päivä 8.9.2017

Määrälaskenta
• nimikkeistöt ja niiden määrälaskentaohjeet
• määrälaskentamenettelyt
• määrälaskennan työkalut ja tarkistuskeinot

Hinnoittelu 
• kustannuslaskentaohjeet ja hinnoitteluperiaatteet
• kustannuslajit ja menekit
• suoriteperusteinen hinnoittelu
• panoshinnoittelu
• työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten hinnoittelu
• tietolähteet 
• ennakkotarjousmenettely
• kustannusarvion tarkistus

JAKSO 2

4. päivä 6.10.2017

Laskentaohjelmistojen esittely

Lisä- ja muutostyöt
• lisä- ja muutostöiden määritelmät  
• muutostyömenettely
• muutostöiden hinnoittelu
• lisäajan kustannukset
• muutostyötarjous

Hankekehitysvaiheen kustannuslaskenta 
• tavoitehinta- ja  tilalaskenta
• rakennusosa-arvion laadinta 
• viitekohteiden käyttö 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Rakennusteol-
lisuus RT ry:n omistama ja rakennusalan ainoa ammatillinen 
erikoisoppilaitos. RATEKO toimii työelämälähtöisesti ja on ver- 
kottunut parhaiden asiantuntijoiden kanssa. 


