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1. Lapin AMKin budjettitaulukko vuodelle 2017
Tapaamisen alussa käytiin läpi Excel-pohjainen budjettipohja, jonka Eila oli toimittanut
etukäteen. MTI:in osalta projektipäälliköt täyttävät budjettitaulukkoon hankkeen Lapin
AMKin kokonaisbudjetin, jossa MTI on päähakija. Täytetään myös hankkeista, joissa MTI on
osatoteuttaja.
Budjettitaulukot lähetetään hanketaloussihteerille, kopiona Kaijalle ja Eilalle pe 26.10.2016
mennessä.
Budjettitaulukot täytetään sekä käynnissä olevien sekä uusien hankkeiden osalta, myös
kevään 2017 hakuun suunniteltujen hankkeiden osalta
Taulukkoon syötetään vain ruskealla oleviin laatikoihin. Nämä sisältävät kaavoja.
Budjetin laadinnassa on tärkeää todellinen toteutus, realistinen arvio hankkeen
toteuttamisesta vuonna 2017.








Lomaraha määräytyy työsuhteen mukaan, hanketaloussihteerit auttavat
laskemisessa. Lomaraha laskentakaava lomakkeessa keltaisella (tämä on ohje miten
sovittu rahoittajan kanssa)
Henkilösivukulut laitetaan erikseen, kaikille (sekä opettajat + tes)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: syötetään päätöksen mukainen budjetti
Flat rate -% täytetään hankkeen mukaan
Välillisiin kustannuksiin eritellään flat rate kustannukset (mitä suunniteltuja kuluja
hankkeella on)
Muu työ: lakimiespalvelut ym. hankintaan, sopimuksiin sekä viestintään liittyvät
työkustannukset laitetaan flat rate kustannuksiin.
Jos taloushenkilön palkkoja ei ole laitettu henkilöstökuluihin budjetissa, palkkakulut
flat rate kustannuksiin
Rahoitusbudjetti: rahoitukseen laitetaan oron osuus
Muut rahoittajat: yritykset, laitetaan euroina

Tekes, OKM, Työsuojelurahasto: käytössä kokonaiskustannusmalli,
Työsuojelurahaston hankkeisiin käytetään Tekes ja KKM-mallin budjettipohjaa.
Uusia hankkeita suunniteltaessa hankkeiden päättymisaika kesäaikana tulisi laittaa elokuun
loppuun, jotta lomat ehditään pitää ja lomapalkka maksaa hankeaikana. Käynnissä olevien
hankkeiden osalta voidaan hakea jatkoaikaa. Perustelut jatkoaikaan tulee olla hyvät, liittyen
toimenpiteiden loppuun saattamiseen.

2. Ajankohtaiset asiat:
 TKI-pikatiedotteessa on hyvin esitelty asiat, mm. kootusti esitelty rahoitukset, hakuajat
ym. Myös osallistujat voivat laittaa Riitan kautta tietoa pikatiedotteeseen.
Eilan kautta TKI-pikatiedote on toimitettu myös yliopiston väelle.
 Lapin AMKlla valmisteilla kansainvälisen hankeosaamisen työkalupakki:
Luodaan englanninkieliset sivut: Power Point-esitykset, tuotetaan painettua materiaalia
mm. leaflettejä eri aihepiireistä: yleistä tietoa AMKsta, eri kärkiosaamisista, caseja ym.
Myös videoklippejä on tavoitteena saada sivulle.
Alat keräävät itse referenssit työkalupakkiin. Uusia ehdotuksia voi laittaa Riitalle.
Materiaalille luodaan yhtenäinen, jota Lapin AMKin graafikko työstää. Työkalupakki
rakennetaan Lapin AMKin sivuille. Perusmateriaali tuotetaan painettuna, mutta
materiaalia myös sähköisenä pdf-muodossa, jotka tulostettavana nettisivuilta.
Työkalupakin ansiosta muiden osaamisten esittelyä matkoille helpottuu ja materiaali on
kootusti ja helposti tulostettavissa. Se toimii ”myyyntikirjeenä” maailmalle.
Työ valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.
Mikäli projekteista halutaan tuottaa materiaalia työkalupakkiin, niin siihen voidaan käyttää
ko työlle varattua rahoitusta. Omat työtunnit voi kirjata varatulle kp:lle, mutta siitä tulee
sopia etukäteen Riitta Alajärvi-Kaupin kanssa.
 Tapaamisessa käytiin läpi myös hankkeiden ja palveluliiketoiminnan ajankohtaiskatsaus.
 Hankkeiden valmisteluun ote otettu uusi käytäntö, jotta hankevalmisteltuprosessi
saadaan näkyväksi alusta asti. Panoraamaan on laitettu valkoinen taulu, johon voi kukin
tuoda uusia hankeideoita esille, siinä näkyy myös valmisteilla olevat hankkeet.
 MTI:ltä on useita artikkeleita Lumen verkkolehdessä 2/2016. Tavoitteena on työstää
myös oma julkaisu vuoden 2017 alussa.
 Palveluliiketoiminnan tavoite vuonna 2016 on ollut 30 000 € ja tämä on ylitetty. Vuoden
2017 tavoite on 70 000 €
 MTI tulee olemaan hyvin esillä Lapin Matkailuparlamentissa 2016 sekä ständillä ja
puheenvuoroissa.

Seuraava palaveri 7.12. klo 14.00 – 16.00.

