
 

 

 
Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 2)  

 

Satakunnan yhteisökeskus 11.11.2015 

 

 

 

 

 

Ritva Annala 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

 

 

 
 



Esityksen sisältö ( osa 1) 

Lyhyt kertaus 1. osaan 

 
• Mikä on projekti 

• Millainen on hyvä projekti 

• Miten jalostaa hyvä idea projektisuunnitelmaksi 

 

 Osa 2. ke 11.11.2015 

  
• Mitä huomioitava projektihakemusta laadittaessa 

• Ideasta projektiksi 

• Arviointi ja raportointi hankkeissa 

• Budjetin laadinnan perusteet 

• Mahdollisia rahoituslähteitä/ rahoittajatahoja yhdistyksille  



Projektin määritelmä 

 

  Projekti eli hanke ( usein synonyymi) 

 

 Tavoitteiltaan selkeästi määritelty ja aikataulutettu 
tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten 
perustettu organisaatio etukäteen määriteltyjen resurssien 
(panosten) avulla.  

 



Millainen on hyvä projekti 

1) Projektilla on todellinen tarve ja se saa aikaan halutun muutoksen 

 

2) Selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 

 

3) Realistinen suunnitelma 

 

4) Kustannustehokas ja tiivis toteutus 

 

5) Toiminta jää elämään hankkeen jälkeenkin 

 

6)  Hyötyä myös muille kuin tekijälle itselleen 

 



Ideasta projektiksi 

 

Idean, jota halutaan kehittää projektiksi tulee pohjautua yhdistyksen/ 

yhdistysten/yhteistyökumppaneiden/Yhteisökeskuksen jäsenten tarpeisiin 

 

Suunnitelman pohjaksi tarvitaan taustatietoja, jotka tulee perustua tehtyihin 
tutkimuksiin/ tilastoihin tai selvityksiin, joiden pohjalta voidaan perustella 
tarve  

 

•Taustamateriaalina esim. Satakunnan Järjestöstrategia 2035 linjaukset, 
yhdistyksen toimintasuunnitelma/strategia/ hyvinvointikertomukset jne. 

•Tilastotietoa Satakunnasta. www.satamittari.fi 

•Oman keskusjärjestön rooli/apu? 

 

Todettu tarve, johon lähdetään miettimään ratkaisua 

  

Vastataan jäsenistön tarpeisiin tai tiedossa/suunnitelmissa oleviin uusiin 
kehittämistarpeisiin 

 

 

 

http://www.satamittari.fi/


Valmistautuminen 

Jokaisella rahoitusohjelmalla  ( esim. RAY, ESR,  Maaseuturahasto ( 
Leader- ohjelma) omat hakulomakkeet  ja hakuajat 

 

• Koko työryhmä suunnittelun tueksi 

 

• Tutustu rahoitusohjelmaan/hakuun, josta avustus aiotaan hakea.  

 

• Perehdy hyvin hakuohjeissa viitattuihin muihin dokumentteihin, yleisiin 
hakuohjeisiin, painopisteisiin ja milloin seuraava rahoitushaku 
mahdollisesti aukeaa 

 

• Tutustu oman yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja Satakunnan 
järjestöstrategiaan 2035, Satakunnan maakuntaohjelmaan 

 

• Huomioi rahoitusohjelman/ohjeiden vaatimukset  ja painopisteet ja 
sovita/muokkaa tarvittaessa ideaa niiden pohjalta 

 

• Varaa riittävästi aikaa hankkeen suunnitteluun 

 



Hankehakemuksen valmistelu  1/1 

Tarve ja miten tarve on selvitetty 

 

• Perustele miksi juuri tämä projekti pitäisi toteuttaa 

• Tee tarvekartoitus tai taustaselvitys, missä em. asiat analysoidaan ( 
olemassa olevat strategiat, opinnäytetyöt tai muut asiaan liittyvät 
valmiit selvitykset) 

 Osoitus että juuri tälle hakemukselle on konkreettinen tarve tai muuten 
ajankohtainen aihe 

 

Toiminnan tavoitteet 

• Tavoitteet tulee olla saavutettavia, kiteytä tavoitteissa koko projektin idea 

• Oltava konkreettisia ja ovat projektin keston ja resurssien kannalta saavutettavia 

• Tavoitteet kannattaa jakaa myös alatavoitteisiin, jotka tukevat päätavoitteita 

• Vain riittävän konkreettiset  tavoitteet ohjaavat käytännön projektityötä, 
seurantaa ja arviointia 

• Kuvaa tavoitteet kohderyhmän näkökulmasta. Hyvä tavoite kuvaa sitä tilannetta 
tai muutosta, jonka projektilla halutaan saada aikaiseksi 



Hankehakemuksen valmistelu ja sisältöä 1/2 

 

Toiminnan kohderyhmä 

• mikä on kohderyhmä tai kohderyhmät  

• montako ihmistä  tulee perustua tilastoihin tai arvioon 

• montako ihmistä kohderyhmästä aiotaan tavoittaa projektin aikana 

• Kuvaa myös kohderyhmän ikä- ja sukupuolijakauma ( esim. Satakunnassa on 
muistisairaita xx henkilöä, joista tavoitamme xx määrän. He ovat pääosin xx-xx-
vuotiaita ja naisia)  

• Aseta osallistujatavoite ( paljonko hlöitä tulee olemaan mukana toimenpiteissä) 

 

 

Toiminnan sisältö ja toteutus (Tiivistelmä) 

• Kuvaa tiiviisti ja kattavasti toiminnan sisältö 

• Konkreettiset tavoitteet ja miten ne saavutetaan 

• Mitä eri toimenpiteitä on tarkoitus järjestää  

• Kuvaa mahdollinen vapaaehtoisresurssi 

• Kerro miten kohderyhmä on osallistunut toiminnan suunnitteluun 

 

 

 



Hankehakemuksen valmistelu 1/3 
 

Toimenpiteet 

 

• Toimenpiteiden tulee vastata asetettuihin tavoitteisiin 

• Millaisin konkreettisin toimenpitein aiotaan saavuttaa asetetut tavoitteet 

• Mitä toimenpiteitä ja kuinka paljon ( esim. koulutusta/seminaareja x kpl, 
kyselytutkimuksia x Kpl, pilotointi jne) 

• Aikatauluta toimenpiteet. Esim. vuositason toimenpiteet erikseen 

 

Tulokset 

 

• Millaisia tuloksia ja vaikutuksia aiotaan saavuttaa = ne asiat ja kehitys, joita on 
saatu aikaiseksi hankkeessa. 

• Varmista, että tulokset on linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa ja että ne on 
mahdollista saavuttaa toimenpiteiden avulla ja hankkeen aikana. Tulos on esim. 
koulutuksesta saatu tieto oman hyvinvoinnin vahvistamisen keinoista ( esim. 
kyselyjen/mittausten tuloksena) 

 



Hankehakemuksen valmistelu 1/4 

Vaikutukset 

• Syntyvät yleensä pidemmän ajan kuluessa. Kun kuvaat toiminnan vaikutuksia 
pitkällä aikavälillä, pohdi, miten aikaansaadut tulokset vaikuttavat yksilöön, 
ryhmiin tai toimintaympäristöön. Vaikutus voi olla vaikka vertaiskoulutuksen 
kautta saadun tiedon aiheuttama käyttäytymisen muutos, joka tukee omaisen 
jaksamista… 

 

Seuranta ja arviointi 

• Miten toimintaa seurataan ja miten arvioidaan tavoitteiden ja tulosten 
saavuttamista sekä toiminnan etenemistä 

• Millaista seurantatietoa aiotaan kerätä työntekijöiltä, vapaaehtoisilta, 
kohderyhmältä ja yhteistyötahoilta 

 
Hankkeen juurruttaminen ja käyttöön ottoon valmistautuminen 

• Mitä toimenpiteitä tehdään jo hankkeen aikana 

• Miten kohderyhmä ” sitoutetaan ” toimintaan  

• Miten hankkeen tulokset aiotaan ottaa käyttöön hankkeen päätyttyä. Ketä/Ketkä 
vastaavat niiden käyttöönotosta ja toiminnan jatkumisesta 

 

 



Hankehakemuksen valmistelu 1/5 

Viestintä ja tiedottaminen  

• Mistä asioista aiotaan viestiä ja miten (tiedotteet, lehtikirjoitukset, jäsenkirjeet, 
sosiaalinen media jne) Huomioi erilaiset kohderyhmät jo suunnitteluvaiheessa 

• Kuvaa ulkoinen ja sisäisen viestintä, niiden sisällöt, keinot, aikataulut ja vastuut 

•   Alustava viestintäsuunnitelma  jo hakemusvaiheessa hyvä! 

 

Riskit  

• Mitä toteuttamiseen liittyviä riskejä on ja miten niihin aiotaan varautua. Näillä 
varmistetaan, etteivät ennalta arvaamattomat asiat hankaloita toteutusta 

 

Yhteistyökumppanit 

• Ketkä toiminnan kannalta olennaiset yhteistyökumppanit ja heidän roolinsa 
hankkeessa 

• Kuvaa ja perustele kumppanuus -ja sidosryhmäverkoston toiminta ja eri 
toimijoiden roolit, työnjako ja vastuut 

• Tee aiesopimukset/yhteistyösopimukset sekä tarvittaessa lausunnot ( vain niiltä, 
joiden kanssa konkreettista yhteistyötä toteutuksessa ( ei ostopalveluna 
hankittavat asiantuntijapalvelut) 

 

 



Hankehakemuksen budjettisuunnitelma 1/6 

 

Vain hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömät kustannukset  

(kukin hankinta perusteltava) 

 

• Hankkeen toteutusaika ( esim. 1.1.2017-30.12.2019 24 kk) 

• Henkilöstö: Millaista osaamista vaaditaan projektihenkilöstöltä 

• Tarvitaanko ulkopuolelta ostettavia palveluita (asiantuntijapalvelut; kouluttajat, 
arviointiosaaminen 

• Missä tilassa toiminta tapahtuu ( vuokrakustannukset jne) 

• Mitkä organisaatiot vastaavat  tarvittaessa omarahoitusosuudesta 

• Onko hankkeeseen suunniteltu tuloja (osallistumismaksuja jne) 

 

 

 



Hankehakemuksen budjettisuunnitelma 1/2 

• Henkilöstökustannukset: Työntekijöille maksetut palkat ja palkkiot 
sisältäen lomapalkan- ja rahan.  

– Lakisääteiset eläkekulut ( RAY: Vain työnantajan osuus noin 18 %)  

– Sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturma- ja 
ryhmähenkivakuutusmaksut (yhteensä noin 5 %)  

– HUOM RAY! Ainoastaan lakisääteiset henkilösivukulut ovat hyväksyttäviä.  

– Kokoaikaisen henkilön osalta  (100% työpanos hankkeelle)  

– Tuntipalkkaisen osalta (osa-aikainen tietty %-osuus työajasta 

tarvitaan työajanseurannan kirjaamista hankkeelle, eli mitä ja milloin 
tehnyt) 

 

• Ulkopuoliset palvelujen ostot (kouluttajat, luennoitsijat ja muut 
asiantuntijapalvelut esim. ulkopuolinen arviointi! 

• Matkakulut (työntekijöiden majoitus-, matkalippu- ja yöpymiskulut ja 
heille maksettuja km-korvaukset ja matkapäivärahat) 

• Puhelin ja ICT-hankinnat  (puhelin, tietokone, skanneri) 
 



Hankehakemuksen budjettisuunnitelma 1/3 

• Markkinointi - ja viestintäkulut (mainosmateriaalin hankinta sekä 
mainos- ja  lehti-ilmoitukset) 

• Kokous- ja neuvottelukulut ( kohderyhmä, ohjausryhmä) 

• Puhelin- ja toimistokulut  

• Tilavuokrat 

• Tilintarkastuskustannus ? 

• Tulot ( esim. osallistumismaksut) 

 

 

Omarahoitusosuuden kattaminen ( jos ei 100% avustus) 

• Kirjalliset aiesopimukset hakuvaiheessa hankkeeseen osallistumisesta ja 
omarahoitusosuuteen osallistumisesta 

• Hakijaorganisaation oma osuus ( jos rahoittaja edellyttää avustusehdoissa  
tai jotka itse haluavat osallistua kustannuksiin) 

• Muu julkinen rahoitus: valtio, kunta, seurakunta, muu julkisyhteisö tai 
säätiö 



 
Kuvitteellinen budjetti ja rahoitussuunnitelma 

  

  

 

2 015 2 016 2 017 

Henkilöstökulut Yhteensä 

Palkat ja palkkiot yhteensä  36 000   36 000 36 000 108 000 

Lakisääteiset henkilösivukulut   4 000 4 000 4 000 12 000 

Lomakorvaukset 2 500 2 500 2 500 7 500 

Henkilöstökulut yhteensä 42 500 42 500 42 500 127 500 

Yleiskulut ( mikäli rahoittaja hyväksyy)          

Aineet  ja tarvikkeet 2 500 2 000 2 000 6 500 

Puhelin- ja ICT- hankinnat 2000 500   2500 

Matkakulut  2 000 2 500 2 500 7 000 

Tilavuokrat 1 200 1 200 1 200 3 600 

Puhelin ja toimistokulut 2 000 2 000 2 000 6 000 

Kokous- ja neuvottelukulut 1000 1 000 1 000 3 000 

Markkinointi- ja ilmoituskulut 3 500 3 000 3 000 9 500 

Ulkopuoliset palvelut  3 000 3 500 2 000 8 500 

Yhteensä 59 700 58 200 56 200 174 100 

          
Rahoitussuunnitelma 59 700 58 200 56 200 174 100 

RAY 90% 53 730 52 380 50 580 156 690 

Kunta 8 % 4 776 4 656 4 496 13 928 

Hakijaorganisaatio 2 % 1 194 1 164 1 124 3 482 

59 700 58 200 56 200 174 100 



Hankeyhteistyö 

• Yhteishankkeet: 

 

• Päähakija + osatoteuttajat/yhteistyökumppanit 

• Rahoituksen hakija vastaa hankkeen toteutuksesta ja yhteydenpidosta 
rahoittajaan 

• Jos osatoteuttajilla varattu rahoitus budjettiin, hakija siirtää 
avustusosuuden osatoteuttajalla sovitun mukaisesti. 

• Osatoteuttaja, joka toimii ilman erillistä rahoitusta/ vapaaehtoistyönä 
 hyötyy itsekin hankkeesta 

• Kuvaa ja perustele kumppanuus- ja sidosryhmäverkoston toiminta ja 
eri toimijoiden roolit, työnjako ja vastuut 

• Tee aiesopimukset sekä tarvittaessa lausunnot ( vain niiltä, joiden 
kanssa konkreettista yhteistyötä toteutuksessa ( ei ostopalveluna 
hankittavat asiantuntijapalvelut) 

 



Hankkeen arviointi 

Olennainen osa hankkeen laadun varmistamista sekä tulosten ja vaikutusten 
osoittamista hankkeen aikana 

 

• Hyvä laatia jo hankesuunnitelmaan alustava arviointisuunnitelma 

– Mitä hankkeen aikana aiotaan arvioida, lyhyt ja ytimekäs ja sitä täydennetään 
hankkeen käynnistyessä. 

• Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa oman työn tueksi, jotta 
hanketta osataan suunnata oikein 

• Arviointi voi projekteissa suuntautua moniin asioihin.  

– Projektin prosessien arvioinnista saatua tietoa voidaan hyödyntää projektin 
etenemisen ja tuloksiin pääsyn varmistamisessa. Arvioinnin kohteena voivat olla 
myös projektin tulokset tai vaikutukset ympäristöön. 

• Useimmiten arviointi on tarpeellista jo projektin käynnistyessä 

– Itsearviointi kannattaa käynnistää heti projektin alussa. 

• Mikäli päädytään itsearvioinnin lisäksi ulkopuolisen arvioinnin tilaamiseen  
se on merkittävä kuluerä. Arviointi tulee kirjata hankkeen toiminnalliseen 
suunnitelmaan ja talousarvioon. 



Hankkeen arviointi 

Itsearviointi 

 
• on väline organisaatioiden, (kuten RAY:ltä avustusta saavien järjestöjen) 
toiminnan ja yksittäisten työntekijöiden tekemän työn kehittämiseen sekä 
suunnitteluun.  
 
Parhaimmillaan itsearviointi on helppoa, yksinkertaista ja palkitsevaa. Kyse ei 
missään nimessä ole arvostelusta, syyllisten etsinnästä tai sormella 
osoittelusta 
 
• Itsearviointia varten voidaan valita projektin tarpeisiin parhaiten soveltuva 
toteutustapa/malli ( RAY:n opas on tarkoitettu erityisesti niille järjestöille ja 
toimijoille, jotka ottavat vasta ensiaskeleita oman toimintansa arvioinnissa).  
 
www.ray.fi /avustuksetAineistopankki  Työkaluja järjestöjen käyttöön  itsearviointiopas 

 

. 
 

 
 

 



Hankeraportointi 

Rahoituspäätös ja sen liitteet määrittelevät raportointi käytännöt  

– Rahoittajan omat raportointipohjat tai sähköinen järjestelmä 

– Raportointiaikataulut määritelty päätöksessä 

 

DOKUMENTOINTI !!  

– Hankkeen alusta lähtien suunniteltava huolellisesti ja kaikkien 
dokumenttien taltiointi ( myös sähköpostit koskien sovittuja asioita ja 
esim. hankintojen vertailutiedot) 

– Avattava oma kustannuspaikka kirjanpitoon, erilleen omasta muusta 
kirjanpidosta 

– Huomioi mitä hakemukseen kirjattu määrällisistä ja laadullisista 
tavoitteista ja miten niitä seurataan (seurantalomakkeet alusta lähtien 
käyttöön) 

– Hankinnat, kilpailutukset ja hintavertailut dokumentoidaan 

– Yleisimmin vuosittain raportoidaan rahoittajalle;  
väliraportti/vuosiraportti, talousselvitykset/ maksatushakemukset 



Mistä yhdistykset voivat saada projektiavustusta , 
esimerkkejä.. 

 
 
1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) 

 

•avustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset 
yhdistykset ja säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen. 

 

•Muodollisen avustuskelpoisuuden lisäksi RAY edellyttää hakijoilta riittävän 
laajaa jäsenpohjaa suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja laajuuteen. 

 

•avustusta ei voida myöntää valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai 
yksityishenkilölle. Myöskään osakeyhtiöt, osuuskunnat tai sosiaaliset yritykset 
eivät pääsääntöisesti ole avustuskelpoisia 

 
 
     



 
RAY:n Projektiavustus  
 

• Projekti on määräaikainen hanke, jolla esimerkiksi käynnistetään, 
kehitetään, luodaan uutta tai juurrutetaan.  

• Projektin kesto on yleisimmin 3 vuotta, mutta tarve ja sisältö 
ratkaisevat.  

• Yhteistyöprojektien ei tarvitse olla ns. jättihankkeita  

 

RAY julkistaa vuosittain helmi-maaliskuussa avustuslinjausten seuraavan 
vuoden toimeenpanosuunnitelman 

 
Uudet hakemukset tulee jättää toukokuun loppuun mennessä.  

Jatkohakemukset syyskuun loppuun mennessä.  
 
RAY:n esitykset rahoitettavista hankkeista joulukuussa ja  
päätökset tammikuussa  
 
Hakeminen vuodelle 2017 alkaa keväällä 2016 huhtikuussa  
verkkoasioinnin kautta  (sähköinen hakujärjestelmä) 
www.ray.fi/avustukset 

http://www.ray.fi/avustukset


2. Euroopan sosiaalirahaston ( ESR-ohjelma) haut  

Esimerkkinä erityisesti toimintalinja (TL 5) 
 
 Avustusta myönnetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien 

sosiaalisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyä ja purkua 
edistävien palvelumallien kehittämiseen sekä erityisryhmien 
työmarkkinoille pääsyä edistävien palvelumallien ja verkostojen 
kehittämiseen  

 Lisäksi tuetaan kansalaislähtöistä osallisuutta asuinalueilla  
 
 Edellyttää riittävää osaamista ja valmiuksia hankkeen toteuttamiseen, 

sillä avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella aina 
jälkikäteen. 
 
Yhdistykset voivat olla mukana myös esim. koulutusorganisaatioiden 
hakemissa muissa ESR-ohjelmissa yhteistyökumppanina. 
 
Haku pääsääntöisesti vuosittain helmikuussa ja syyskuussa. Haku auki n. 2 kk. 
Seuraava hakuaika päättyy 12.2.2016 ja seuraava Syyskuussa 2016.  
 

Hakuilmoitukset internetissä. www.rakennerahastot.fi 
 

http://www.rakennerahastot.fi/


3. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 

 
 
- Leader-ohjelma, (Satakunnan ELY-keskus) 
 
 tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeisiin ja koulutushankkeisiin  sekä 
kansainvälisiin hankkeisiin. 
 
Satakunnan Leader-ryhmät  myöntävät rahoitusta omien 
kehittämispainotustensa mukaisesti maaseudun palveluiden ja kylien 
kehittämiseen.  (Karhuseutu ry,  Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Maaseudun 

Kehittämisyhdistys Ravakka ry, Joutsenten Reitti ry, ja Pyhäjärviseutu ry) 
 
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/default.aspx 
 
 
 
4. Säätiöt= Aurora -tietokannasta voi etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin 
rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä 
ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on 
mahdollista hakea. http://www.aurora-tietokanta.fi/ 

 

https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/default.aspx
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/default.aspx
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/default.aspx
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/
http://www.aurora-tietokanta.fi/


5. Opetus- ja kulttuuriministeriö ( OKM) jakaa 
valtionavustusta vuosittain syksyllä. 
 

Tarkemmat tiedot rahoituksen ehdoista ja mahdollisista 
hakuajoista  OKM:n sivuilta. 
 
Rahoitushaut yleensä syksyisin 
  
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset kulttuurialalle. 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Kulttuuri?lang=fi 
  
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset liikunta-alalle. 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Liikunta?lang=fi 
  
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset nuorisoalalle. 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Nuoriso?lang=fi 
 

http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Kulttuuri?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Liikunta?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Nuoriso?lang=fi

