
 

 

 
Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1)  

 

Satakunnan yhteisökeskus 27.5.2015 

 

 

 

Ritva Annala 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

 

 
"Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan 

mutta se ei ihan aina riitä”  

( Silfverberg. P, 2007) 

 
 



Esityksen sisältö ( osa 1) 

– Mikä on projekti/hanke 

– Millainen on hyvä projekti 

– Miten jalostaa hyvä idea projektisuunnitelmaksi 

– Mitä suunnittelussa huomioitava 

– Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet  

-   Mahdollisia rahoituslähteitä/ rahoittajatahoja yhdistyksille  

 

 

 Osa 2. ke 11.11.2015 

 Mitä huomioitava projektihakemusta laadittaessa 

 - sisällön suunnittelu 

 - aikataulutus 

 - budjetin laadinnan perusteet 

 - Rahoituslähteitä? 



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.  

 

 
 

 



Projektitoiminnan periaatteet: 

 
Tavoitteellisuus 

Kertaluonteisuus 

Suunnitelmallisuus 

Organisointi 

Resursointi 

Ohjaus 

Arviointi 

 

 



Miksi projekteja? 

• Projektimainen työskentely lisääntynyt organisaatioiden ja 
yhdistysten toiminnassa 

 
• Tarve kehittää ja kokeilla jotain uutta toimintaa, joka vaatii 
suunnitelmallisuutta ja erillistä resursointia 
 
• Työhön sisältyy epävarmuutta ja riskejä 
 
• Projekti on tapa sopeutua muutoksiin ja väline aikaansaada niitä 
  Projekti ei ole lääke joka kolotukseen 

 
• Sosiaali- ja terveysalan sekä järjestöjen projektien taustalla usein 
erilaiset kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat, joiden 
mukaisia toimenpiteitä halutaan kehittää omassa organisaatiossa/ 
alueella 
 
 Hyviin toteuttamisprojekteihin on usein haettavissa myös 
julkista hankerahoitusta ! 



HANKKEET VOIDAAN JAKAA 6 perustyyppiin 

 

 

1. Kehittämishankkeet:  
- voi jakautua myös kehittämiseen ja tutkimukseen  
2. Tutkimushankkeet 
3. Selvityshankkeet  
4. Produktiohankkeet 
5. Investointihankkeet 
(6. Toiminta-avustus RAY) 

 
 

 



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 suunnitteluun 

 

Idean tulee pohjautua yhdistyksen/yhdistysten/ 
yhteistyökumppaneiden/ Yhteisökeskuksen jäsenten tarpeisiin 

 

Tehtyihin tutkimuksiin, joiden pohjalta halutaan panostaa toiminnan 
kehittämiseen ! 

 

 Todettu tarve, johon lähdetään miettimään ratkaisua.  

 Vastataan jäsenistön tarpeisiin tai tiedossa/suunnitelmissa 
oleviin uusiin kehittämistarpeisiin 

 Vastataan tuleviin muutoksiin/tarpeisiin (esim. Sotealan 
rakennemuutos/järjestöjen roolin vahvistuminen?) 

 

Taustalla useimmiten oltava  esim. Satakunnan Järjestöstrategia 
2035 linjaukset,  toimintasuunnitelmat/ strategiat/ 
hyvinvointikertomukset jne. 

 

 

 

 



Idean arviointia ja jatkotoimenpiteitä 
 
1. Kirkastus 
 Selvitä mistä on kysymys eli onko idea jalostuskelpoinen, 

löydätkö vastaukset kysymyksiin mitä tehdään, miten tehdään, 
miksi tehdään ja kenelle tehdään?  
 
2. Taustatyö 
 Selvitä, mitä asiasta tiedetään jo, mitä aikaisempia projekteja 

on tehty, onko vastaavia projekteja meneillään tai 
suunnitteilla muualla alueella tai valtakunnallisesti 
 
3. Selkeytys 
 Kerro ideasta yhdistyksessäsi, punnitkaa yhteistyössä sen 

toteuttamiskelpoisuutta, ja mitä lisäarvoa se tuo yhdistyksen 
normaaliin toimintaan. 
 
 Pohtikaa, onko oma yhdistys paras vaihtoehto hankkeen 

toteuttajaksi, vai voisiko sen toteuttaa paremmin joku toinen ? 
 



4. Organisoituminen= hakemuksen valmisteluun osallistuvat 
 
 Pohtikaa, toteutetaanko hanke yksin vai pyritäänkö toimintaan 

saamaan mukaan muita kumppaneita / rahoittajia 
  
 Kokoa työryhmä idean jatkokehittämiseen 

 
Varaa riittävästi aikaa projektisuunnitelman luomiseen !! 
 
5. Selvitä mistä rahoitusta tähän idean toteuttamiseen voisi 
saada 
 
 Tutustu rahoitusohjelmaan/hakuun, josta avustus aiotaan hakea. 

Huom. Jokaisella rahoitusohjelmalla omat hakulomakkeet  
ja hakuajat 

 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 
 



Ideasta hakemuksen suunnitteluun  

  
1) Projektin työnimi  Lyhyt ja ytimekäs 

 
2) Kohdealue   Määritellään alue, missä toiminta tapahtuu 

 
3) Kohderyhmä  aina oltava tunnistettavissa selkeät 

edunsaajat = ihmiset, jotka hyötyvät hankkeen toteutuksesta  ja 
tuloksista 
 
4) Taustakuvaus  Selkeä kuvaus ideasta, käytännön 

kehittämistarpeesta tai ongelmasta, johon etsitään parannusta 
 Toimenpiteet, joita asian eteen on aikaisemmin tehty 
 Perustelut hankkeen tarpeellisuudesta 
 Perustelut, minkälaista hyötyä saavutetaan, jos rahoitus 

myönnetään. 
 
5) Toteuttaja   Se yhdistys/yhteisö, joiden nimissä rahoitusta 

haetaan ja ovat vastuussa toimenpiteiden toteutumisesta/ 
hallinnoinnista. 
 yhteistyökumppanit (esim. kunta, koulut, muut yhdistykset) 
on mietittävä.     … jatkuu 



Ideasta hakemuksen suunnitteluun 

6) Tavoitteet 
 Ratkaisu alussa määriteltyyn ongelmaan, idean tai kehittämistarpeen 

toteutus 
 Käytännönläheisiä ja tarkasti määriteltyjä niin, että niitä voidaan mitata 
 
7) Tulokset 
 Osoittavat, mitä vaikutuksia hankkeella on 
 Määrällisiä (esim. osallistujamäärät, työllistyneet) ja laadullisia (esim. 

vaikutukset ympäristöön ja sosiaaliseen viihtyvyyteen, 
 
8) Toimenpiteet 
 Toimenpiteet, joilla tavoite aiotaan saavuttaa 

 Selkeintä listata aikajärjestyksessä 
 
9) Ohjaus ja arviointi 
 Kuka/ ketkä ohjaavat projektia  ohjausryhmä 

 Miten hankkeen toimintaa tullaan arvioimaan hankkeen aikana? 
 

10) Seuranta/jatkosuunnitelma 
 Miten hankkeessa saatuja tietoja, taitoja ja kokemuksia hyödynnetään 

jatkossa 
 Mitä pysyvää hyötyä hankkeesta jää ja miten toimintaa jatketaan 

hankkeen jälkeen 



1. Miksi projekti toteutetaan, mihin sillä pyritään, mitä 
sillä tavoitellaan;  

 - mitkä ovat projektin tavoitteet ja miten niiden saavuttamista 
mitataan? 

 
2) Mitä projektissa pitäisi saada aikaiseksi;  
 - mitä konkreettisia tuotoksia projektissa pitäisi tuottaa, jotta 

tavoitteisiin voidaan päästä? 
 
3) Miten projekti toteutetaan;  
 - mikä on projektin toteutusmalli,  
 - ketkä ovat vastuussa sen toteuttamisesta 
 - miten hanketta johdetaan,  
 - millä panoksilla se toteutetaan,  
 - miten arvioidaan, missä aikataulussa? 

Projektisuunnitelmasta  vastaukset   
3 peruskysymykseen 

 



Rooleja projekteissa 

Projektipäällikkö (hankekoordinaattori, hankevastaava) 
•edellyttää projektinhallinnan osaamista ja asiantuntemusta  
•vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta 
•Mielellään myös substanssin osaamista 
 

Projektisihteeri/projektityöntekijä 
•projektipäällikön tukena käytännön työssä (taloushallinto, 
sihteerin/assistentin tehtävät) 
 

Projektinjohtaja 
• Hakijayhdistyksen nimeämä hallinnollinen henkilö 

  asiantuntijuuden/aseman perusteella 
 
Muu asiantuntija  

•ao. substanssiosaaja, joka konsultoi, kommentoi ja antaa 
sisällöllistä osaamistaan projektille 
 
 

» jatkuu 

 
 

 



OHJAUSRYHMÄN TEHTÄVÄT 

• Projektin 
toiminnan ja 
toteutuksen 
itsearviointi 

• Ulkoinen arviointi 

• Vertaisarviointi 

• Projektin tulosten 
hyödyntäminen 
hyvien käytäntöjen 
levittämiseksi ja 
juurruttamiseksi 

• Laaja-alainen asian-
tuntemus projektin 
tueksi 

•    Ulkopuolisten 
asiantuntijoiden 
käyttö 

 

• Projektin toiminnan ja 
rahoituksen käytön 
seuranta, ohjaus ja 
valvonta projekti-
suunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti 

• Ei juridista vastuuta 
Ohjaus, 

valvonta ja 

seuranta 

Asian-  
tuntemus 

 

Arviointi Tulokset 



Projektin johtaminen ja ohjaus 

Projektikoordinaattori/päällikkö 

 

 

Projektitiimi/työryhmä 

 

 

Emo-organisaatio/yhdistys 

 

 

Ohjausryhmä 

 

 

Yhteistyökumppanit/partnerit 

vastuuhenkilö, suunnittelu, toteutus, 
tiedottaminen, seuranta, raportointi,  

 

Tiimille sovitut tehtävät, raportointi ja 
tiedottaminen projektipäällikölle 

 

Taustatuki projektille, linjakysymykset ja 
vaikuttaminen 

 

Tukeminen, asiantuntijuus, linjaukset, 
seuranta, ohjaus, tiedotus, 
raporttien/maksatushakemusten käsittely 

 

Projektisuunnitelmassa määritellyt 
tehtävät, tiedottaminen, seuranta, 
kehittämistyön mallintaminen/ 
pilotointi/kokeilu 



Mistä yhdistykset voivat saada projektiavustusta , 
esimerkkejä.. 

 
 

RAY: avustus 

 

• 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 

 
 



Muita mahdollisia rahoitusohjelmia/tahoja 
 

-EU:n maaseudun kehittämisrahaston esim. Leader-ohjelma, 
 ( Satakunnan ELY-keskus) 

 
-tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeisiin ja koulutushankkeisiin  
sekä kansainvälisiin hankkeisiin voidaan myöntää julkisoikeudelliselle 
yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka 
pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka 
toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. 
 
-EU:n rakennerahaston ESR-ohjelma ( Euroopan sos.rahasto) 
 

-Edellyttää riittävää osaamista ja valmiuksia hankkeen 
toteuttamiseen, sillä avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten 
perusteella aina jälkikäteen 
 

 Muut EU:n  kansainväliseen toimintaan liittyvät muut 
rahoitusohjelmat  
  
- mukana osatoteuttajana/paikallisena kumppanina esim. 
koulutusorganisaatioiden hallinnoimissa hankkeissa, ei hakijana? 
 

 
 



Milloin projektiavustusta voi hakea 
 

 
1, Raha-automaattiyhdistys (RAY) 
 
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  
 
Uudet hakemukset tulee jättää toukokuun loppuun mennessä. 
Jatkohakemukset syyskuun loppuun mennessä.  
 
RAY:n esitykset rahoitettavista hankkeista joulukuussa ja päätökset 
tammikuussa  
 
Hakeminen vuodelle 2016 on alkanut verkkoasioinnin kautta  ( sähköinen 
hakujärjestelmä) 
 
www.ray.fi/avustukset 
        

http://www.ray.fi/avustukset
http://www.ray.fi/avustukset


2. Euroopan sosiaalirahaston alueelliset ESR- haut  

Esimerkkinä eriytisesti 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  
 
Haku pääsääntöisesti vuosittain helmikuussa ja syyskuussa. Tarkistettava 
aina vuosittain mitkä toimintalinjat ovat ao. haussa auki. 
- Hakuaika 2-3 kk. Hakuilmoitukset internetissä. www.rakennerahastot.fi 
 
Rahoittava viranomainen Keski-Suomen ELY-keskus ( Elinkeino-, liikenne 
ja ympäristövirasto) 
 
Yhdistykset voivat olla mukana myös esim. koulutusorganisaatioiden 
hakemissa muissa ESR-ohjelmissa yhteistyökumppanina. 
 
 

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/


3. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma = 
Maaseuturahasto  
 

Satakunnan Leader-ryhmät, jotka 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) 

 
Ensimmäinen haku auennut 11.5.2015  

https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/Sivut/default.aspx 
 
esim. http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu- 
 
 
4. Erilaiset 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.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu
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. 
 
Seuraavat rahoitushaut syksyllä 2015 ? 
  
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


Tiivistys projektin/ toiminnan suunnitteluun  

TAVOITTEET 

 

 

 

KOHDERYHMÄ 

 

TOTEUTUS/ 
SISÄLTÖ  

 

 

TULOKSET   

 

RISKIT   

 

 

YHTEISTYÖ   

 

 

VIESTINTÄ 

 

ARVIOINTI 
   

Hyvä tavoite on sellainen, että sen saavuttaminen on mahdollista 
määrätyn aikataulun puitteissa sekä suunniteltujen toimenpiteiden 
avulla. Saadaanko haluttu muutos aikaiseksi?   

 

Kohderyhmän selkeys/ Kuinka laaja kohderyhmä on? Paljonko 
tavoitamme?  

 

Millä tavoilla tavoitteet saavutetaan? Mitä eri toimenpiteitä tehdään? 
Tiivis suhde tavoitteisiin ja talousarvioon!  

 

Tulos on toiminnalla aikaansaatu muutos tai asiaintila/ ovatko 
tulokset linjassa tavoitteiden kanssa? Aikataulu myös tuloksille. 
  

Varmistus siitä, etteivät ennalta odottamattomat asiat hankaloita 
toimintaa.   

 

Mitkä ovat keskeiset kumppanit ja heidän roolinsa projektissa/ työn- 
ja vastuunjako  

  

Mille eri tahoille tulee viestiä?/ Mitä asioita ja milloin  

 

Miten projektin toimintaa aiotaan arvioida hankkeen aikana  

  

 

  

 



Projektin vaiheet: 
 

1. Valtava innostus  
 

2. Jumalaton hämminki  
 

3. Helvetillinen sekaannus  
 

4. Järkiintymisvaihe  

 

5. Syyllisten etsintä  
 

6. Syyttömien rankaisu  
 

7. Niiden palkitseminen, jotka eivät osallistuneet 
projektiin 

 


