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HANKKEEN BUDJETIN SYÖTTÖ REPOON                     (ap 21.4.11) 
 

Hankkeen budjetit syötetään osaprojekteille. Oamkin budjetti syötetään *-tunnuksen alle 

(”tähtiprojekti”) ja mahdollisten osatoteuttajien budjetit + investoinnit syötetään omina 

osaprojekteina. Jos Oamk on hankkeessa vain osatoteuttajana, ainoastaan Oamkin budjetti 

syötetään Repoon. Tällöinkin Oamkin budjetti syötetään *-tunnuksen alle.  Kirjanpidon 

projektinumero lisätään vain Oamkin budjetille (Wxxx) sekä investointiprojektille 

(investointiprojektin nro xxxx, löytyy yksikön investointiosasta). Projektinumeron on oltava oikein, 

muuten taloustiedot eivät siirry kirjanpidosta kyseiselle projektille. 

Osaprojekti lisääminen 

Mene sen projektin tietoihin, joihin budjetit haluta tehdä. Projektilta valitaan: Projektin selaaminen – 

Osaprojektit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muokka

a 

Osaprojektit 
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Lisää osaprojekti 

Täytä kohdat Tunnus ja Nimi 

(voivat olla samoja). Käytä 

nimessä yksikön, projektin sekä 

osatoteuttajan nimeä tai 

lyhennettä. Näin budjetit ja 

raportit ovat helpommin 

luettavassa muodossa esim. 

SOTE Sonectus/KAM. 

Kirjanpidon proj.nron kohtaan 

voi lisätä projektiron sekä 

hankeen nimen esim. 

W119_SOTE Sonectus/KAM. 

Näin osaprojekti tulostuu 

raporteilla oikean projektin alla. 

Tallenna  
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Kustannusbudjetin lisääminen 

Ennen kustannusbudjetin tekemistä kannattaa tarkastaa projektin jaksot.  

 

 

Lisätään kaikki osatoteuttajat 

omina osaprojekteina. 

Tarkasta jaksot. Jaksoihin voi 

tehdä muutoksia/lisäyksiä Muokkaa 

–painikkeen kautta. Jakso=vuosi. 

Hankkeelle kannattaa tehdä yksi 

ylimääräinen vuosi hankkeen 

päättymisen jälkeen 

maksatuspäätösten mahdollisten 

viivästymisien takia.  
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Mennään projektin kustannustietoihin: Projektin -Kustannukset 

 

 

 

 

 

Suoritustyyppi kaikki, Jaksoksi   

voi valita joko vuosi XXXX tai 

kaikki.  

Avataan 

osaprojektilista. 

Projektin - Kustannukset 
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Hankkeella voi olla myös sellaisia osaprojekteja, joille ei syötetä budjettia esim. mukana olevat 

yritykset. 

Kustannusbudjetit voi syöttää joko osaprojekteittain tai täppäämällä kaikki osaprojektit kerrallaan 

näkyviin. Osaprojekti –valinnan voi jättää myös tekemättä. Tällöin painetaan Hae ja kaikki 

hankkeen osaprojektit avautuvat. 

 

 

Täpät niille osaprojekteille, joille 

budjetti lisätään.  

OK.  

Osaprojektit näkyvät. Hae

. 
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Täytetään kustannusbudjetit osaprojekteittain ja vuosittain. *-projektille täytetään Oamkin budjetti. 

Kustannusbudjetti välilehdellä luvut syötetään sekä Kustannusarvio että Rahoituspäätös –

välilehdille. Nämä on tärkeä muistaa raportoinnin takia! 

Rahoitusbudjetin täyttäminen 

Hankkeen rahoituslajit tulevat suoraan rahastosta. Jos hankkeelle tarvitaan lisäksi muita 

rahoituslajeja, niin niitä voi lisätä hankkeen ylläpidon (rahoituslajitiedot) kautta. Tällaisia lisättäviä 

rahoituslajeja ovat esimerkiksi osatoteuttajien omarahoitusosuudet. 

Mene ensin sivun alareunaan, paina 

Muokkaa. 

Täytetään kustannusbudjetit osaprojekteittain. 

*-projektille Oamkin budjetti (TÄRKEÄ 

MUISTAA!). Kustannuslajit tulevat rahastosta 

suoraa. Jos hankkeelle tarvitaan lisäksi muita 

kustannuslajeja, niin niitä voi lisätä hankkeen 

ylläpidon (kustannuslajitiedot) kautta. 

Muistathan keskustella proj.plkön kanssa 

hänen toiveistaan seurannan osalle! 

Täytä sarakkeet Kustannusarvio ja 

Rahoituspäätös (tärkeä raportoinnin vuoksi!). 

Tallenna. 

HUOM! TÄSMÄYKSET 

PROJEKTISUUNNITELMAAN JA 

SOPIMUKSIIN! 
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Ylläpito 
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Rahoituslajit tulevat rahastosta. Jos hankkeelle 

tarvitaan lisäksi muita rahoituslajeja, niin niitä voi 

lisätä hankkeen ylläpidon (rahoittajatiedot) kautta.  

Muokkaa 
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Lisää 

Katso mallia hankkeen 

muista rahoituslajeista! 

Muista lisätä täppä kohtaan 

Näytetään! 

HUOM! Vastaava budjetoinnin 

rahoittaja tieto on erittäin tärkeä 

raportoinnin kannalta! Tämä tieto 

tulee rahaston kautta hankkeen 

muihin rahoituslajitietoihin, mutta jos 

hankkeelle lisätään ”ylimääräisiä” 

rahoituslajitietoja, niin Vastaava 

budjetoinnin rahoittaja tieto täytyy 

AINA lisätä. Tieto löytyy yleensä 

rahoituspäätöksen mukaisesta 

projektisuunnitelmasta. 

Hankkeella näkyvien rahoituslajien nimet 

kannattaa pohtia hankeen kannalta mahd. 

kuvaaviksi – helpottaa proj.plkön seurantaa. 
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Mennään projektin rahoitustietoihin: Projektin – Rahoitus 

Valitaan oikea Vastaava 

budjetoinnin rahoittaja tieto. 

Samalla tavalla lisätään 

kaikki tarvittavat rahoituslajit. 

 



11 
 

 

 

Valitaan osaprojektit samalla tavailla kuin kustannusbudjetin syötössä. Jaksoksi voidaan valita joko 

vuosi XXXX tai kaikki.  

 

Projektin - Rahoitus 
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Täsmää projektisuunnitelman budjettilukujen tai muun käytettävän budjetin (esim. erilliset 

sopimukset, silloin kun Oamk on osatoteuttajana) kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOX! Jotta pääset syöttämään lukuja, käy sivun 

alareunassa painamassa Muokkaa-painiketta. 

Täytetään rahoitusbudjetit osaprojekteittain.  

Täytä sarakkeet Suunnitelma ja Päätös (tärkeä 

raportoinnin vuoksi!). 

Tallenna. Repo laskee luvut yhteensä. Täsmää! 


