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Budjetin laatiminen
budjetti = suunnitelma, johon kirjataan arvioidut tulot ja menot
Budjetin tekoa varten tarvitaan tieto siitä mitä, missä, milloin, miten ja kuka tekee.
Puuttuvat yksittäistiedot voi täydentää suunnittelun edetessä.
Tehkää budjettinne alla olevien ohjeiden mukaan. Halutessanne voitte siirtää
budjetin tietokoneen taulukko-ohjelmaan (esimerkiksi Excel). Seuraavalla sivulla on
mallibudjetti bänditapahtumasta.
Tulojen budjetointi:
1. Miettikää, mistä saatte rahaa.
2. Kirjoittakaa jokainen tulo allekkain.
3. Jos tulot jakaantuvat eri ajankohtiin, arvioikaa ja merkitkää esim. jokaisen viikon
tulot erikseen.
4. Laskekaa tulot yhteen. Näin saatte projektin tulobudjetin.
Menojen budjetointi:
1. Miettikää, mihin kaikkeen tarvitsette rahaa. Kirjoittakaa jokainen hankinta ylös
työkirjaan tai laskentaohjelmaanne.
2. Arvioikaa, paljonko rahaa tarvitsette. Arvioikaa jokainen hankinta erikseen. Tässä
vaiheessa kannattaa käyttää aikaa ja selvittää esimerkiksi
• Mikä on edullisin tapa tehdä hankinta?
• Voitteko saada tarvikkeita lahjoituksina? (mahdolliset yhteistyökumppanit)
• Saatteko alennuksia?
• Mitä voitte tehdä itse?
• Mitä ette oikeastaan tarvitse lainkaan?
3. Pohtikaa, milloin rahaa tarvitaan. Jos projektinne menot jakautuvat eri
ajankohtiin, kannattaa arvioida menot vaikkapa joka viikolta erikseen.
4. Suorittakaa yhteenlasku. Lopputuloksena saatte projektin menobudjetin.
Muokattu Osuuspankin julkaisemasta materiaalista: Ajatusta taloudenpitoon – opas nuorille.

Varmistakaa, että tulobudjetti on vähintään yhtä suuri kuin menobudjetti. Jos
tulobudjetti on pienempi kuin menobudjetti, miettikää miten saatte tuloja lisättyä tai
menoja vähennettyä. Mahdollisen teille kertyvän rahallisen tuoton saatte selville
vähentämällä menot tuloista.
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Mallibudjetti bänditapahtumasta
Tulot:
Lipputulot

(esim. 50 osallistujaa x lipun hinta 5 €)

250 €

avustukset

(eri tahoilta saadut avustukset, esim. kunta 150 €, koulu 100 €,
Nuorten Akatemian Homma-raha 150 € jne.)

400 €

yhteistyökumppanit (yritysten kanssa tehdyn yhteistyön kautta saadut tulot)

160 €

muut tulot

(esim. tapahtuman arpajaiset tai myyjäiset, arvat 50x3 €,
myyjäisissä virvoitusjuoma & pulla 20 x 2 €)

190 €
Yhteensä

1000 €

Menot:
markkinointi

(mainokset, lehtiset, lehtimainos)

200 €

tilavuokra

50 €

esiintyjät

(bändien ja mahdollisten juontajien palkkiot ja matkakulut)

350 €

tarvikkeet

(buffet-tuotteet, paperit, sakset, monistukset, muut materiaalit)

100 €

muut kulut

(esim. äänentoisto- ja valolaitteiden vuokra)

200 €

kutsujen postitus (kirjekuoret, postimerkit)

100 €
Yhteensä

2/2

Nuorten Akatemia

1000 €

