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OSA 1: VARAINHANKINNAN PERUSTEET

1. YMMÄRRÄ TARPEESI & TAVOITTEESI

Rohkaisemme sinua aloittamaan tämän prosessin ymmärtämällä omat tarpeesi peilaamalla niitä
tavoitteesiisi.

Organisaationaaliset tavoitteet

Sanotaan, että organisaationa haluat tavoittaa 50 perhettä ja tukea heitä oppikirjoin tai muilla
olennaisilla koulutarvikkeilla vuoden ajan, koska yksi organisaatiosi tehtävistä on “inklusiivinen
koulutus.”

Tämä on sinun suuri päämääräsi. Sinun tulee sovittaa kaikki loput toimistasi sen sisälle. Jos alat
työskennellä jonkin muun parissa vuoden aikana, niin et luultavimmin saavuta organisationaalista
tavoitetta.

Kysy itseltäsi: onko sellainen lisätehtävä sopiva suureksi organisationaaliseksi tavoitteeksi?

Tehdäksesi se paremmin, sinun pitää tehdä pieni suunnitelma jo ennen uuden vuoden alkua
(suosittelemamme aina tekemään suunnitelmat kalenterivuoden mukaan, sillä se on helpompaa).

Miten? Tee karkea arvio siitä, mitä odotat mitä tulee toimintaan.

1. Kirjaa ylös, kuinka paljon oletat käyttäväsi KAIKKIIN kuluihin (hallinto, ohjelmointi,
varainhankinta)

2. Kirjaa ylös, kuinka paljon odotat tuottoja varmoista, sitoutuneista lähteistä
(kampanjalupaukset, julkiset ja yksityiset apurahat, säätiöt) tulevana vuonna

3. Laske loppusumma jonka sinun tarvitsee hankkia vähentämällä taatut tulosi (#2) kaikista
kuluistasi (#1). Tämä summa on kuinka paljon sinun tulee kerätä erilaisilla
varainhankintatoimilla seuraavan vuoden aikana.



Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827

ORGANISAATION
KULUT

VARAINHANKINTA
ODOTETTU PER
LÄHDE

VÄLISUMMA

Hallinto 15.000€ 0 -15.000
Varainhankinta 4.000€ 15.000€ 9.000
Sosiaalisen median
kampanja

1.500€

Graafinen suunnittelija 1.000€
Copywriter / sosiaalisen
median hoitaja

1.500€

Julkisten apurahojen
projekti #1

2.000€ 30.000€ 28.000€

Säätiöiden apurahat #2
Jne.

Varainhankinnan tavoitteet

Niin kuin huomaat yllä olevasta taulukosta, on hyvä asettaa erilaisia pieniä tavoitteita jokaiselle
toimelle tavalla, joka on FIKSUA – tarkoin määriteltyä, mitattavaa, hakukelpoinen, järkevä ja
aikasidonnainen. Sinun pitää ehdottomasti tähdätä korkealle näiden kanssa, mutta varmista, että
ne ovat realistisia käytössä olevan ajanjakson sisällä.

Nämä pienemmät, strategiset tavoitteet vahvistavat organisationaalista tavoitettasi. Esimerkiksi,
jos haluat saada tietyn summan julkisena varainhankintana, täytyy sinun varmistaa, että siihen
työhön on päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä tai tiimisi jäsenen täytyy kouluttautua siihen
tulevana vuonna. Eli minkä vaihtoehdon valitset?

Entä jos haluat kasvattaa lahjoittajien osuutta varainhankinnassa. Silloin tarvitset laajemman
lahjoittajavalikoiman tai sinun tulee kohtuullistaa lahjoitukset, joita pyydät, tai sinun tulee olla
mukana useammalla verkkoalustalla. Minkä luulet toimivan parhaiten?

Laita nämä tavoitteet tärkeysjärjestykseen – millä on eniten vaikutusta ja mitkä sinun tulisi
ensisijaistaa? Olemme varma, että haluat tehdä ne kaikki, mutta muista, että tämä suunnitelma
koskee keskittymistä niihin pyrkimyksiin, joilla on eniten väliä (ajatellessa lopputulosta).

Aloittamalla isosti (organisationaalinen tavoite) ja työskentelemällä pienempien tavoitteiden
kautta, sinulla on nyt hyvä ymmärrys siitä, mitä sinun tarvitsee saada aikaan seuraavan vuoden
aikana ollaksesi menestyksellinen.
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Tässä on esimerkki Stupid Cancer:in varainhankintakampanjasta, jolla on “pieni tavoite” –
tällaisella kampanjalla oma kohde voi olla se, joka voi auttaa sinua saavuttamaan oman
organisationaalisen tavoitteesi.

2. TARKASTELE MENNEITÄ VARAINHANKINNAN TRENDEJÄ

Jos et tiedä missä olet ollut, miten voit tietää minne sinun pitää mennä? Olet ehkä kuullut tämän
aiemmin, mutta se pitää todellakin paikkansa, mitä tulee varainhankintaan.

Siispä jos et ole koskaan aikaisemmin tehnyt varainhankintaa, niin se, mitä voit vähintään tehdä,
on tiedostaa, ketkä voisivat olla mahdollisia lahjoittajia ja kenen kanssa sinun pitäisi asiasta
keskustella. Jos olet tehnyt aikaisemmin tai olet yrittänyt tehdä varainhankintaa, niin on hyvä
suhtautua siihen analyyttisesti.   

Niinpä ehdotamme toiseksi askeleeksi vertailun tekemistä edelliseen vuoteen. Ehdotamme, että
tarkastelet seuraavia:

● Juoksevat kulut (sisältäen työntekijät ja vapaaehtoiset)
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● Tuotot joita sinulla on ollut (kuten tilisiirrot, sosiaalinen näkyvyys, lahjoittajat)

● Muut tiedot (esim. verkostoituminen jne.)

Näin ymmärrät, jos se on toistamisen arvoista. Vai onko?
Muista täyttää KAIKKI tulonlähteet laskentataulukkoomme. Luo lyhyt katsaus seuraaviin:

● Kaikki yksittäiset lahjoitukset

● Yritysten sponsoroinnit

● Apurahat

● Tarvikkeiden tai palvelujen myynti / Välineiden vuokraus

Esimerkiksi näin:

Erityinen
varainhankinta
-toimi

Kulut Hankittu
summa

Työntekijät /
Vapaaehtoinen aika

Huomioita

Terveys-viikko 100 € 3.000 € 1 viikko: joka aamu

3 vapaaehtoista

- lisää julkisuutta

-

https://drive.google.com/file/d/1xZ6QyNlh7dR9_lXh-uvZKexaUcfAEaYY/view?usp=sharing
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3. LISTAA RESURSSISI

Nyt on aika kartoittaa resurssit järjestelmällisellä tavalla.

Aluksi vastaa näihin kysymyksiin:

● Kuinka moni työntekijöistäsi voi käyttää aikaansa varainhankintaan?
o Kuinka paljon aikaa he voivat käyttää siihen viikossa?

● Onko sinulla tarpeeksi vapaaehtoisia auttamaan varainhankinnan tehtävissä?
o Jos on, niin kuinka monta tuntia viikossa kokonaisuudessaan vapaaehtoisia

tarvitaan?

● Edellytetäänkö johtokunnan jäseniltä osallistumista varainhankintaan organisaation
nimissä?

o Jos edellytetään, niin kuinka monta tuntia viikossa voit odottaa heidän sitoutuvan
asiaan?

● Mikä on vuosittainen varainhankinnan budjettisi (sisältäen markkinointikulut)?

Sitten järjestä nämä tiedot käyttämällä alla olevaa tarkistuslistaa tai samankaltaista taulukkoa:

● Listaa jokainen työntekijä ja heidän viikottain tähän käyttämänsä aika

● Kirjoita ylös vapaaehtoisten arvioitu määrä ja heidän ennakoitu viikoittainen
sitoutumisensa

● Luonnostele vuosittainen varainhankinnan budjettisi (sisältäen henkilökunnan ajan,
varainhankinnan ja muut kulut)  

Henkilökunta Tunnit/viikko

Etunimi/Sukunimi

Vapaaehtoiset

Yhteensä
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4. LUONNOSTELE VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelmat liittyvät siihen, miten aiot saavuttaa varainhankinnan tavoitteesi – nämä
ovat niitä toimia, joihin ryhdyt saavuttaaksesi jokaisen tavoitteen.

Tähän menee aikaa, mutta on upeaa saada aikaiseksi erityisiä tavoitteita kuten:

Tavoite: Kasvattaa lahjoittajien lopullista määrää 5%:lla

● Toimintasuunnitelma: Järjestä yksi iso varainhankintatilaisuus joka vuosineljännes ja
pienempi tilaisuus kerran kuussa

● Toimintasuunnitelma: Suunnittele vertaisvarainhankintakampanja hankkiaksesi uusia
lahjoittajia verkossa

● Toimintasuunnitelma: Käytä Facebook:in ja Instagram:in mainoksien kohdennettua yleisöä
ominaisuutta hyväksesi opastaaksesi heitä varainhankintasivullesi.

Tavoite: Kasvattaa keskimääräisiä lahjoitussummia 3%:lla

● Toimintasuunnitelma: Luo antamiselle tasot ja sisällytä ne kaikkeen verkkovarainhankintaan

● Toimintasuunnitelma: Pyydä toistuvia lahjoittajia kohottamaan lahjoitussummaa

● Toimintasuunnitelma: Kohdenna jaksolliset lahjoituskampanjat kertalahjoittajille
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5. PERUSTA ETEENPÄIN PYRKIVÄ REITTI

Laatiessasi varainhankinnan suunnitelmaa sinun tulee asettaa erilaisia tavoitteita,
toimintasuunnitelmia ja resursseja kuten aiemmin esitettiin. Tässä mielessä voit lähtökohtana
täyttää seuraavan taulukon:

Varainhankintatoimen nimi
Terveys-viikko
Yleisö
Paikallinen  väestö ja apteekkien osanottajat
Milloin

1.–6.2.2021

klo 10-13 joka päivä

Arvioidut kulut

150€
● Koulutusvälineet

(paperit, kynät,

tunnisteet jne.)

● Keräyslippaat

● Aamiainen jokaiselle

vapaaehtoiselle

● Päivän vakuutukset

● Facebook mainokset

Arvioidut varainhankinnan
tavoitteet

500 lääkepakkauksia
lahjoitettavaksi

Kuka
3 vapaaehtoista

Viestintäsuunnitelma
1.-7.1.: ota yhteyttä
apteekkeihin
8.–24.1.: ota yhteyttä
vapaaehtoisiin
25.–31.1.: kouluta
vapaaehtoiset

Esteet
● Vähäinen

sitoutuminen:

lisää Facebook-

mainonnan budjettia

● liian lyhyt aika: harkitse

yhden tiimiläisesi

käyttämistä

lisätyöntekijänä

Lisäkommentit
Sovi apteekkien kanssa vapaaehtoisten tilaisuuden järjestämisestä tammikuun ensimmäisen
viikon aikana
Käytä sosiaalista mediaa vapaaehtoisten rekrytointimainoksissa tammikuun toisen ja kolmannen
viikon aikana
Kouluta vapaaehtoiset tammikuun neljännellä viikolla
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Ehdotuksena on käyttää hyväkseen joitain kalliimpia työkaluja kuten Trello tai Tasks, kun
määrittelet tehtävät tiimillesi ja tarkistat kuinka kaikki sujuu.

https://trello.com/
https://tasks.office.com/

