
 Koulutuksen nimi   
 
 Koulutuksen järjestäjä

Koulutusaika 
 

Järjestämispaikkakunta 
 

Opiskelijamäärä

TEM6.06  05/2015

HINTAERITTELY 
Liite lomakkeeseen TEM6.05 
 

  AIKUISKOULUTUS 
 

 KUSTANNUKSET                                                       €  VÄHENNYKSET                                                                 €

1. Opetustoiminnan välittömät kustannukset

 - Palkat ja palkkiot sivukuluineen

   * palkkustannukset €/tunti

 - Muut välittömät kustannukset

   * opetushenkilöstön matkat

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

  Kohdan 1 kustannukset yhteensä

2. Oppimisvalmiuksien lisäohjaus 

- vuokrakustannukset

- muut

   Kohdan 3 kustannukset yhteensä

 4. Hallintokustannukset

 5. Toimitilakustannukset

 Kohdan 5. kustannukset yhteensä 

Kustannukset yhteensä 

 - muut kustannukset

 - vuokrakustannukset

3. Opetustoiminnan kone-, laite- ja muut 
    kalustokustannukset 

   *  opiskelijoiden tapaturma- ja   
       ryhmävakuutukset

   *  ulkomaanmatkat 

   * raaka- ja tarveaineet

   * opintomatkat

   * opetus- ja oppimateriaali

 - Opetuksen suunnittelukustannukset  
   sivukuluineen

1. Opiskelijatyötulot koulutuksen aikana
    

2. Valtion avustukset ja korvaukset   

 - vuokrien korvaus ja vuokratiloja korvaa- 
   vien omien tilojen hankinnan avustus

- muu valtionavustus toimitiloihin

  Avustukset ja korvaukset yhteensä

Vähennykset yhteensä

3. Muut tulot ja vähennykset

 * opiskelijatyötulot  
   (€/opiskelija/opiskelijatyöpv.)

 - maksullisen palvelutoiminnan 
   avustus

Maksuaikatauluesitys

Muu erittely      Yhteensä

Koulutuksen 
veroton   
myyntihinta

Arvonlisävero

Koulutuksen ve- 
rollinen myynti- 
hinta

€ € €

V. 20

V. 20

20
-

 Opiskelijatyöpäivän hinta (veroton)  €/opiskelija- 
                                                          työpäivä
Opiskelijamäärämuutosten (esim. vajaana alkaminen,  kes-
keyttämiset) vaikutus koulutuksen hintaan ja arvonlisäveron 
määrään)

  Muut välittömät kustannukset yhteeensä 

   * oppimisvalmiuksien lisäohjaus € /tunti 

Alv %

Opiskelijatyö- 
päivien mää- 
rä *)

Työpäivien  
 määrä (á 7h 
 x 45 min)

*) opiskelijamäärä x työpäivien lukumäärä  
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8.2.1.3144.1.471865.466488
Lomakkeen kentät sisältävät laskukaavoja. Laskutoimitus tapahtuu poistuttaessa kentästä tabulaattorinäppäimellä kentän täyttämisen jälkeen. 
Hintatiedot lisäohjauksesta  ilmoitetaan vain  siltä osin kuin sen hinta ei sisälly koko koulutusohjelman muihin kustannuseriin. 
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