
HAKEMUKSEN OSAT

Osa Esimerkkikysymyksiä Mitä se tarkoittaa

Projektin

kuvaus

● Mikä on projekti-ideasi

konteksti?

● Mihin tarpeisiin vastaat

erityisesti projektillasi?

● Mihin nykyajan ongelmiin

tai haasteisiin hankkeesi

haluaa vastata?

● Mitkä ovat projektisi

tavoitteet?

● Mitä tuloksia haluat

saavuttaa projektin

loppuun mennessä?

● Ketkä ovat mukana

hankkeessa

organisaationne

ulkopuolelta? (esim. muut

kumppanit, osallistujat,

sidosryhmät jne.)

● Ketkä ovat projektisi

kohderyhmää?

● Millä tavalla projektisi on

innovatiivinen tai

täydentää muita hankkeita?

Tässä osiossa sinun täytyy myydä projekti-ideasi. Ole
selkeä ja ytimekäs siitä, mitä haluat, miksi haluat
rahoitusta ja miksi sinua pitäisi saada tukea sille. Muista
käyttää haun avainsanoja ja viitata suoraan apurahan
painopisteisiin. Tee hyvin selväksi, ketkä hyötyvät
hankkeesta, miksi ja miten.

Kuvaile projektisi tuloksia (esim. koulutusmateriaalit,
verkkokurssi, tutkimus, tapahtumat jne.) ja kenelle ne
suunnataan.

Jos teet hankkeen yhteistyössä muiden kumppaneiden
kanssa, sinun on kuvattava kumppanuus –miten olet
löytänyt kumppanit, mitä he tuovat hankkeeseen, miten
he olivat mukana hakemuksen valmistelussa, ja mitkä ovat
heidän tehtävänsä hankkeessa.

Sinun pitää etukäteen tutkia, onko vastaavia hankkeita jo
toteutettu, ja ilmoittaa rahoittajalle, miten hankkeesi on
muulla tavalla erilainen tai innovatiivinen.

Hallinnointi
menettelyt

● Miten aiot jakaa vastuut ja tehtävät

kumppaneidesi kanssa?

● Miten kommunikoit

hankekumppaneiden kanssa?

● Tapaatko muita kumppaneita?

Kuinka usein? Online vai offline?

● Millä tavoin aiot hallita projektisi

aikataulua ja budjettia?

Rahoittaja haluaa nähdä, onko teillä hakijana ja
todennäköisesti hankkeen koordinaattorina kyky johtaa
tämän laajusta hanketta. Voit tietysti olla uusi tulokas
tällaisessa projektissa, mutta sitten sinun on ilmoitettava,
miten aiot hankkia tarvittavaa asiantuntemusta ja onko
sinulla esimerkiksi kokeneita kumppaneita projektissa,
jotka tukevat sinua johdossa. Olethan jo perehtynyt
moniin hallintomenettelyihin oman organisaatiosi
hallinnassa. Sinun tarvitsee vain mukauttaa nämä toimet
projektin laajuuteen.

Hallinnon kannalta tärkeitä osia ovat:

- kunnon budjetin hallinta säännöllisten talousraporttien
avulla, joita kumppanit lähettävät sinulle avustavien
dokumenttien lisäksi (esim. henkilöstön työsopimukset,
työajanseurantalomakkeet, laskut, jne.)



- ajanhallinta jakamalla työtehtäviä ja vastuita sekä
seuraamalla niitä, asettamalla määräaikoja, lähettämällä
muistutuksia jne.

- säännöllinen yhteydenpito käyttäen kaikkia mahdollisia
viestintävälineitä (esim. sähköpostit, chatti,
videokonferenssit, fyysiset kokoukset jne.)

- online projektinhallinnan työkalut voivat myös auttaa
sinua toteuttamaan edellä mainittuja tehtäviä
läpinäkyvällä ja helppotajuisella tavalla. Sinun pitäisi
ainakin harkita online järjestelmiä kuten Dropbox tai
Google Drive projektisi tiedostojen varastoimiseen ja
samalla ne olisivat kaikkien kumppanien saatavilla kaikkina
aikoina.

Toteutus

● Miten varmistat, että projektisi

saavuttaa sille asetetut tulokset?

● Mitkä ovat projektille ominaiset

toiminnot, joilla saavutetaan

suunnitellut tulokset?

Tässä osassa sinun tulee selittää yksityiskohtaisesti, miten
haluat saavuttaa projektin tulokset ja tavoitteet. Sinun
pitää kuvailla eri askeleet ja erityiset tehtävät, jotka on
otettava ennen jokaisen projektin tuloksen viimeistelyä.
Mainitse mikä kumppani on vastuussa mistäkin tehtävästä
ja kuinka aiot tehdä yhteistyötä tulosten eri vaiheissa.

Tässä on muutamia tavallisempi askelmia, jotka ovat usein
ilmeisiä projektin tulosten vaiheissa:

- luoda tuloksille puitteet

- kehitä ensimmäinen luonnos

- keskustele luonnoksesta kumppanien kanssa ja pohdi
palautetta jatkokehittelyn pohjaksi
- kehitä tuloksia

- sisäinen tulosten arviointi ja tarpeelliset päivitykset

- ulkoinen tulosten testaus – arviointi ja  palautteen keruu
- tulosten viimeistelyyn tarvittavat sovellukset ja
parannukset, jotka pohjautuvat testaamisesta saatuihin
palautteisiin

Seuranta /
Arviointi

● Kuinka aiot seurata projektisi

edistymistä ja tuloksien

laadukkuutta?

● Miten aiot arvioida, että projektisi

on saavuttanut odotetut tavoitteet?

● Miten aiot mitata projektisi

tuloksien laadukkuutta?

● Mitä uhkatekijöitä voisi ilmaantua

projektisi kestoaikana ja kuinka aiot

suoriutua niistä?

Tietenkin sinun on varmistettava, että projektisi saavuttaa
tavoitteet ja kehität tulokset ajoissa. Tässä mielessä
seuranta tarkoittaa hankkeen edistymisen ja
projektitoiminnan uusimman tietojen säännöllistä
tarkistamista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi
kumppanikokousten aikana, kun kaikki kumppanit kertovat
ajankohtaisista tehtävistään ja velvollisuuksistaan.

Lisäksi hankkeen tulosten tulee olla korkealaatuisia. Tämän
saavuttamiseksi sinun on pyydettävä palautetta tulosten
kehityksen aikana ja hankkeen keskeisissä vaiheissa -
sisäisesti kumppaneilta ja kollegoilta, mutta myös
osallistujilta tai sidosryhmiltä.

On hyvä käytäntö nimetä yksi kumppani, jolla on
päävastuu hankkeen laadunvarmistuksesta ja arvioinnista.
Tämän kumppanin tehtävänä on laatia
arviointisuunnitelma, kehittää/lähettää/analysoida
kyselylomakkeita hankkeen eri vaiheissa, joihin
osallistuvat asiaankuuluvat toimijat (esim. osallistujat,



hankekumppanit, ulkoiset sidosryhmät jne.), tiivistää
arvioinnin tulokset ja antaa neuvoja parannuksiin. On
myös mahdollista nimetä ulkopuolinen asiantuntija
arvioimaan hanketta.

Alusta alkaen sinun on myös suunniteltava, mitä voi
tapahtua projektin elinaikana ja miten voit käsitellä näitä
ongelmia. Mahdollisia yleisiä riskejä ovat:

- hallinta- ja viestintäongelmat

- väärinkäsitykset rooleista ja tehtävistä

- kohderyhmän tai sidosryhmien puuttuminen

- jatkuva muutos hankkeeseen osallistuvassa henkilöstössä

- viivästyksiä, koska määräaikoja ei noudateta

Levittäminen

● Kuinka aiot levittää projektiasi?

● Ketkä ovat levittämisen

kohderyhmiä?

● Millaisia levittämistoimia aiot tehdä

projektisi kestoaikana jakaaksesi sen

tuloksia?

● Miten projektin tulokset ovat

asetettu toisten saataville?

Todennäköisesti et toteuta hanketta itsellesi. Haluat, että
muut ihmiset tietävät siitä ja hyötyvät tuloksistasi jollain
tavalla. Sitä kutsutaan levittämiseksi "projektikielellä" -
miten muut ihmiset kuulevat ja oppivat projektistasi. Kysy
itseltäsi seuraavat kysymykset:

- Mitä aiot levittää? (esim. kehittämäsi käsikirja)

- Kenelle haluat jakaa projektin ja sen tulokset? (esim.
aikuiskouluttajille ja kouluttajille)

- Miten aiot levittää projektia? (esim. projektisivusto,
sosiaalisen median kanavien käyttö, uutiskirjeiden
lähettäminen, projektiesitteiden kehittäminen ja jakelu,
tapahtumien järjestäminen, osallistuminen
koulutusmessuille jne.)

- Milloin aiot levittää? (esim. tiedot hankkeen aiheesta
alusta alkaen, kehityksen edistyminen, kun hankkeen
keskeiset vaiheet saavutetaan, kun tulokset on saatu
valmiiksi jne.)

Samoin kuin arvioinnin rooli, myös vastuu hankkeen
yleisestä levittämisestä olisi osoitettava erityisesti yhdelle
kumppanille, joka huolehtii materiaalien suunnittelusta ja
kehittämisestä, kerää ja analysoi jakeluraportteja sekä
esiin levitystoimia kumppaneille ja muistuttaa
kumppaneita jatkamaan toimintaa.

Nykyään useimmissa projekteissa on projektin logo ja
projektin verkkosivusto. Verkkosivusto antaa yleiskuvan
hankkeesta, esittelee hankkeen tuloksia ja se on yleisölle
helposti saatavilla. Lisäksi hankkeen kohderyhmän
mukaisilla sosiaalisen median kanavilla tuodaan esiin
tietoja hankkeesta, päivitetään säännöllisesti edistymistä
ja linkitetään hankkeen verkkosivustolle lisätietoja.

Vaikutus

● Millainen vaikutus projektillasi on

kohderyhmään / organisaatioon /

kumppaneihin?

● Mikä on projektisi pitkäaikainen

vaikutus?

● Miten aiot mitata vaikutusta?

Haluat edistyä tuloksilla, joita aiot kehittää projektissasi,.
Jonkun pitäisi hyötyä tekemisistäsi. Siksi sinun on
varmistettava, että projektisi tulokset tavoittavat nämä
ihmiset ja vaikuttavat heihin positiivisesti. Voit asettaa
erityisiä indikaattoreita mitataksesi projektisi vaikutuksia
kohderyhmään, mutta myös sinuun ja



kumppaniorganisaatioihin. Esimerkiksi tyytyväisyys
hankkeen kehittämistä tuloksista voidaan mitata
palautteella (esim. kyselylomakkeet, haastattelut tai
havainnot) kumppaneilta, osallistujilta tai sidosryhmiltä.

Kestävyys

● Miten aiot taata projektisi ja sen

tuloksien kestävyyden?

● Voidaanko projektisi tuloksia siirtää

tai mukauttaa toisiin asiayhteyksiin?

Yleensä rahoittaja haluaa nähdä hankkeen tulokset, joissa
monet ihmiset käyttävät tuloksia rahoituksen päättymisen
jälkeen. Siksi sinun tulee kuvata, miten varmistat, että
hankkeen tuloksia käytetään jälkikäteen esimerkiksi
omassa organisaatiossa tai kumppaniorganisaatioissa,
mutta myös projektikumppaneiden ulkopuolella. Voit
esimerkiksi selittää, kuinka ylläpidät projektin
verkkosivustoa, missä tulokset ovat saatavilla ja kuinka
kauan. Tai että organisaatiosi sisällä aiot jatkaa
työskentelyä projektin aiheesta ja hakea lisärahoitusta
tulevaisuudessa.

Lisäksi hankkeen tulokset voivat olla kestävämpiä, jos niitä
on helppo mukauttaa muihin yhteyksiin laajemman
yleisön tavoittamiseksi.


