
 

         

 

 

Budjettiluonnoksista rahalähteisiin: talousosaamista ihmistieteilijöille 

12.9.2011 

 

Talousosaaminen on tärkeä osa tämän päivän työelämätaitojen kokonaisuutta. Kysymys rahasta tulee 

vastaan käytännössä jokaisessa työtehtävässä. Millaisia kustannuksia toiminnasta syntyy? Kuka seuraa 

toiminnasta syntyviä menoja ja vastaa siitä, että toimitaan suunnitelmien mukaisesti? Mistä saa rahoitusta?  

Budjettiluonnoksista rahalähteisiin on tiivis yhden päivän koulutustilaisuus ihmistieteiden – humanistisen, 

yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien – 

tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Päivä keskittyy kolmeen talousosaamisen osa-

alueeseen:  

Kustannuslaskenta ja budjetin laatiminen. Miten tehdään budjetti? Mitä täytyy ottaa 

huomioon laskettaessa kustannuksia? Aiheesta tulee esittämään tiiviin tietopaketin tutkija Henri 

Teittinen Kauppakorkeakoulusta, laskentatoimen oppiaineesta. 

Käytännön talousjohtaminen. Kun suunnitelmat ja budjetit on tehty ja rahoitusta saatu, tulee 

vastaan käytännön arki. Millaisia yllätyksiä voi tulla vastaan ja mitkä ovat yleiset kompastuskivet? 

Miten toimitaan kun budjetti ei pidäkään? Vivecan kehittämispäällikkö Aki Karjalainen kertoo 

hankkeiden taloudenhallinnan arjesta ja kokemuksista.  

Tietämys rahoituslähteistä. Talousosaamisen kannalta on tärkeä tietää, mistä rahoitusta voi 

hakea ja mihin. Tilaisuudessa tutkimus- ja innovaatiopalveluiden väki sekä humanistisen 

tiedekunnan taloustiimi kertovat kolmesta suuresta rahoituslähteestä: Suomen Akatemia, Tekes 

ja EU. Samalla selvennetään esimerkiksi kokonaiskustannusmallin käsitettä. 

Koulutustilaisuus on osa Yrittäjäksi Yliopistosta -hanketta, jonka tavoitteisiin kuuluu kehittää ihmistieteiden 

tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, edistää tutkimusyrittäjyyttä ja vähentää 

yrittäjyyttä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja tohtoreiden keskuudessa. Yrittäjäksi Yliopistosta -hanke on 

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Euroopan Unionin/Euroopan sosiaalirahaston (Vipuvoimaa EU:lta 

2007–2013) hanke. Koulutustilaisuus järjestetään yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa.  

Ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=121205  

Suoritustavat: osallistumalla kaikille luennoille saa 1 op koodille HTKJ303 Projektin- ja taloudenhallinta tai 

muutoin sovittavalle koodille 



 

 

 

Tilaisuuden ohjelma: 

 

Maanantai 12.9.2011, paikkana H306 

Aamupäivällä talouden hallintaa suunnitelmissa ja käytännössä:  

9.15 – 9.20  Tilaisuuden ja puhujien esittely 

9.20 – 10.45  Henri Teittinen (Kauppakorkeakoulu): budjetin laatimisen ja kustannuslaskennan perusteita 

10.45 – 11.30  Aki Karjalainen (Viveca, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta): Kun arki tulee vastaan:  

projektin taloushallinta ja -johtaminen käytännössä 

11.30 – 12.15  Lounastauko (omakustanteinen) 

 

Iltapäivällä tietoa erilaisista rahoituslähteistä:  

12.15 – 13.00  Antoaneta Folea (tutkimus- ja innovaatiopalvelut): EU-rahoituksen erilaiset mahdollisuudet 

ja ennakkotietoa 8. puiteohjelmasta  

13.00 – 13.45  Kirsi Murtosaari (tutkimus- ja innovaatiopalvelut): Tekes-rahoitus ja Tekesin 

tutkimusrahoituksen uudistuminen  

13.45 – 14.00 Tauko 

14.00 – 16.15  Humanistisen tiedekunnan taloustiimi: Suomen Akatemian hakuinfo. Käytännön ohjeita 

syyskuun 2011 hakuun.  

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heli Niskanen (Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hanke, humanistinen tiedekunta), 

heli.m.niskanen(at)jyu.fi, 0400-248083 

Lue lisää Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeesta: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/  

 

 

 


