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JOHDANTO 

Yksi voittoa tavoittelemattoman maailman pääkysymyksistä on varmasti kestävä 

kehitys - miten organisaatioille voidaan taata jatkuvuus ja riippumattomuus, on tärkeä osa 

demokraattista keskustelua ja kasvua nykyisessä yhteiskunnassa. 

 

Tämän raportin tarkoituksena on ymmärtää, kuinka kehittää itse opiskeltava malli 

pienille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille varainhankinnassa ja kuinka tekniikkaa 

voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla taloudellisen kestävyyden 

parantamiseksi. 

 

Pienet kansalaisjärjestöt (SNGO-organisaatiot, alle 15 työntekijää / henkilöstö / 

vapaaehtoiset) Euroopassa kohtaavat kasvavia toimintakustannuksia uusien taitojen 

hankkinnasta, julkisien varojen kilpailun kiihtymisestä ja valtion tukien 

supistumisesta erityisesti maissa, jotka kärsivät nationalismista ja rajoittavasta 

lainsäädännöstä. 

 

Lisäksi toukokuussa 2018 EU: n komissio esitti suunnitelman eurooppalaisten arvojen 

suojelemiseksi keskittymällä erityisesti kansalaisjärjestöihin ja perustamalla uuden 

oikeudellinen-, oikeus- ja arvorahaston(Justice, Rights and Values Fund), jonka 

tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, joka joutuu kohtaamaan useita uhkia 

useissa jäsenvaltioissa. Tämä on osittainen vastaus perusoikeusviraston vuonna 2018 

(Fundamental Rights Agency report in 2018) antamaan raporttiin, jossa todetaan, että 

eurooppalaisten kansalaisryhmien ja SNGO: n perusongelma on löytää kestävä 

pitkäaikainen rahoitus, koska useimmat luottavat lyhytaikaisiin hankkeisiin tai että 

heillä olisi varainhankintastrategia, koska heillä ei ole pätevä henkilöstöä hoitamaan 

näitä asioita. 

 

Tällaisen ongelman ratkaisemiseksi kumppanuutemme pyrkii määrittelemään 

täsmällisen mallin osaamisen ja taitojen määrittelyn suhteen, sekä opetusmateriaalin 

kehittämisen suhteen - samoin haluamme toimia paikallisella tasolla luomalla 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/justice-rights-and-values-fund
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018_en.pdf


uudelleenkoulutusmalleja pienten kansalaisjärjestöjen henkilöstölle, jotka ovat hitaasti 

menettämässä vahvan roolinsa demokraattisen toiminnan ja sosiaalisen etenemisen 

suhteen. 

 

Miksi e-PATTERNS 

 

E-PATTERNS-projektin yleisenä tavoitteena on rakentaa kapasiteettia pienissä 

kansalaisjärjestöissä digitaalisten taitojen sekä varainhankinnan suunnittelun ja 

toiminnan suhteen. Toistaiseksi pienet kansalaisjärjestöt ovat kärsineet paljon enemmän 

kuin suuremmat, ja heillä on konkreettisia riskejä työn lopettamisesta, koska heillä on 

heikompi kyky sopeutua ja päästä kiinni resursseihin. 

 

Empiirisen kokemuksemme mukaan: 

 

- SNGO:oilla on liian paljon kustannuksia / liian paljon aikaa oman henkilöstön 

kouluttamiseen taloudelliseen lukutaitoon / digitaalisiin taitoihin; 

 

- Aikuiskoulutus ei näytä pysyvän innovaatioiden kyydissä, joita pidetään usein 

heikkolaatuisena tai sopimattomana. 

 

- Monta kertaa harjoittajat "odottavat" julkisia varoja, ja heillä on vain vähän aktiivisuutta tai 

he eivät ole riippumattomia julkisista varoista. Tällainen rakenteellinen heikkous on erityisen 

ilmeinen Etelä-Euroopan maissa (samankaltaiset mallit muussa kumppanuudessa), kun on 

kyse huolestuttavista tilastoista aikuisten finanssi- ja ICT-lukutaidosta. 

 

Näin e-PATTERNS pyrkii olemaan hyvin käytännöllinen projekti. On totta, että 

yliopistoissa tai akkreditoiduissa laitoksissa on paljon varainhankintakursseja ja 

koulutustoimia, mutta ne ovat liian monimutkaisia tai liian pitkiä, jotta voittoa 

tavoittelematon henkilöstö voisi käyttää niitä melko hyvin. 

 

Tällä tavoin tarvitaan joustavaa ja tuloskeskeistä koulutusta soveltamalla aikuiskoulutuksen 

näkökulmaa. Se on yhteensopiva jokapäiväisten asioiden kanssa ja vastaa käyttäjien 

tarpeisiin. Sellaisena e-PATTERNS-projekti ei halua olla kattava eikä voi olla, erityisten 

tavoitteiden ja kohderyhmän vuoksi. 

 

Kaiken kaikkiaan koronavirustilanne on opettanut orgaanisen digitaalistrategian 

tärkeyttä ja tarvetta laajempaan projektioon tiimityössä, koordinoinnissa, digitaalisten 

työkalujen käyttämisessä varojen keräämiseksi ja ainakin asettamamme tavoitteemme 

kohderyhmälle ryhmittelemme erilaisia vaihtoehtoja varainhankintatavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

On syytä mainita joitain tosiasioita viitaten digitaalisen ja taloudellisen osaamisen 

eurooppalaiseen kontekstiin, jotta ymmärrettäisiin toiminnan kiireellisyys e-PATTERNSin 

suhteen. 

 



Karkeasti ottaen yhdellä kahdesta aikuisesta Euroopassa on taloudelliset perustaidot (S&P 

Global FinLit Survey, 2015) ja kahdella kolmesta aikuisesta puuttuu digitaalinen 

peruskapasiteetti (DG Connect, 2017), ja tässä asian yhteydessä haluamme työskennellä. 

Keitä olemme 

Olemisen Balanssia (Suomi) - Olemisen Balanssia ry on kansalaisjärjestö, joka perustettiin 

vuonna 2014 Raisioon, Varsinais-Suomeen. Digitaalisen oppimisen edistämiseksi ja 

avoimen koulutuksen tietoisuuden lisäämiseksi Olemisen Balanssia ry järjestää koulutus-, 

virkistys- ja monikulttuuritoimintaa Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa. 

 

COMCY (Kypros) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on sijoittautunut Nikosiaan. Sen 

pääkohde on tarjota ilmaista koulutusta ja koulutusmahdollisuuksia useille kohderyhmille. 

 

Open Europe (Espanja) -kulttuurienvälisen yhdistyksen tavoitteena on edistää 

kansainvälistä henkeä, joka on yhdenmukainen Euroopan yhteisten kulttuuritavoitteiden 

kanssa kulttuurienvälisen vuoropuhelun, tiedonvaihdon ja eurooppalaisen tietoisuuden 

kautta osallistamalla nuoria, organisaatioita ja yrityksiä aktiivisesti liikkuvuutta, koulutusta ja 

kasvua koskeviin projekteihin. 

 

Wisamar Bildungsgesellschaft GmbH (Saksa) on voittoa tavoittelematon koulutuksen 

tarjoaja Leipzigissä, Saksassa, joka toimii ammatillisessa, kulttuurisessa ja 

aikuiskoulutuksessa. TÜV on akkreditoinut Wisamarin koulutuksen tarjoajaksi AZAV: n 

periaatteiden mukaisesti (liittovaltion työvoimatoimiston työvoimatoiminta) ja myös 

Maahanmuutto- ja pakolaisvirasto integraatiokurssien tarjoajana. 

 

p-Consulting (Kreikka) p-consulting.gr on innovatiivinen ja dynaaminen yritys tutkimuksen 

ja konsultoinnin alalla. Se sijaitsee Patrasissa, mutta se toimii myös kaikkialla Kreikassa ja 

Euroopassa, ja sen päätavoitteena on tarjota laadukkaita konsultointipalveluja liike-elämän 

kannalta, kouluttaa, tutkia ja tukea tieto- ja viestintätekniikkaa. Yritys on aktiivinen jäsen 

EfVETissä (Euroopan teknisen ja ammatillisen koulutuksen foorumi) johtuen toiminnastaan 

elinikäistä koulutusta tarjoavana yrityksenä. 

 

Polygonal (Italia) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka sijaitsee Corissa, pienessä 

kylässä Rooman maaseudulla. Se palvelee paikallisen yhteisön tarpeita ja keskittyy 

erityisesti digitaaliseen koulutukseen sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Se toimii 

aktiivisen kansalaisuuden ja ruohonjuuritason kurssien kanssa useista aiheista, kuten 

terveydenhuollon saatavuus, avoin data sekä taloudellinen ja digitaalinen lukutaito 

vanhuksille, nuorille ja vähemmistöille. Se ylläpitää myös kunnan nuorten tietopistettä. 

 

Tämän yhteenvedon konteksti ja soveltamisala 

 

Varainhankinta on monimutkaista toimintaa ja vaatii melko laajan joukon tietoja, 

taitoja ja asenteita, joita tarvitaan tietyn yleisön rahoittaman tai osittain tukeman tietyn 

idean, toiminnan, projektin, työn tuomiseen. 

 

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x22667
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x22667
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe


Itse asiassa varainhankinta edellyttää organisaatioilta laajaa lähestymistapaa – yrittäjyyden 

tekniikat, taloudellinen analyysi, digitaalinen tieto ja brändäys kaikenlaisiin hankkeisiin, 

sosiaalisista hankkeisiin teknologisiin tai yhteisöpohjaisiin. Pienet valtioista 

riippumattomat järjestöt katsovat kuitenkin varainhankinnan usein vain toiminnan 

rahoittamiseksi, eivätkä pysyvän strategisen toiminnan, johon sisältyy yrittäjyysstrategioita, 

taloudellista ja digitaalista asemointia sekä digitaalisia markkinointitekniikoita. 

 

Monipuolisesti varainhankinnasta tulisi tulla ajattelutapa, suuntautuminen organisaatioissa, 

joissa kukin jäsen voi osallistua oman organisaationsa brändiin ja taloudelliseen 

kehitykseen. Tämä voidaan tehdä vain alhaalta ylöspäin suuntautuvalla lähestymistavalla, 

joka alkaa taloudellisista ja tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoista ja sitä seuraa 

aikuisten oppiminen monimutkaisemmista käsitteistä. 

 

Tämä työ on jaettu kolmeen osaan: 

1. Lyhyt esittely varainhankinnasta tämän raportin kohdemaassa. 

2. Osaamispohjainen kehys, joka on saatu voittoa tavoittelemattomien toimijoiden 

haastatteluista. 

3. Kohdemaiden liite, jossa on runsaasti resursseja ja joka selittää yksityiskohtaisesti, 

miten varainhankintaa koskevat lait, määritelmät, tiedot ja työkalut tukevat voittoa 

tavoittelematonta työtä. 

 

Muutama lisähuomio on tärkeää määritelläksemme paremmin e-PATTERNSin tavoitteet 

ja laajuuden. 

 

1. Mitä tarkoitamme pienellä kansalaisjärjestöllä. 

Olemme todellakin tietoisia siitä, että ei ole yhteistä määritelmää siitä, mikä on 

kansalaisjärjestö kaikkialla Euroopassa. Sellaisena, jotta työstämme olisi siirrettävissä ja 

hyödyllistä, puhumme pikemminkin voittoa tavoittelemattomista organisaatioista 

riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan. Tällä tavalla voidaan sisällyttää myös 

sosiaalisia yrityksiä tai osuuskuntia tai yhdistyksiä, muuten vaarana on olla liian kapea 

lähestymistapa. Itse asiassa monissa maissa kansalaisjärjestö ymmärretään 

humanitaarisena voittoa tavoittelemattomana organisaationa, mutta se ei kuulu 

toimintaamme. Siksi voimme käyttää yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä, voittoa 

tavoittelemattomia järjestöjä, organisaatioita synonyymeinä. 

Toiseksi "pieni" määritellään mittakaavassa voittoa tavoittelemattomaksi, joka palkkaa 

alle 15 henkilöä tai jonka vakaa henkilöstö on sopimussuhteesta riippumatta enintään 

15 henkilöä. Konkreettisena esimerkkinä voimme saada satoja vapaaehtoisia tapahtumaan, 

mutta se ei tarkoita, että vakituiset vapaaehtoiset, esimiehemme jne. on yli 15. 

2. Tämä viitekehys heijastaa edelleen varainhankintataitoja koskevaa Euroopan 

varainhankintayhdistyksen viitekehystä (European Fundraising Association framework), mutta 

se on määritelty pienemmässä mittakaavassa, jotta pienet voittoa tavoittelemattomat voisivat 

käyttää sitä suoraan. 

3. Tämä viitekehys ei ole tyhjentävä. Se on tarkoitettu erityisesti voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden työn tukemiseen aikaisemmilla olettamuksilla, eikä se halua korvata muiden 

erikoistuneiden varainhankintayhdistysten työtä. Itse asiassa se haluaa olla kevyt ja ilmainen 

foorumi, jossa henkilökunta voi saada ensiluokkaisen turvallisen ympäristön toimintaan ja 

testata ideoita. 

https://efa-net.eu/wp-content/uploads/2018/10/EFA_Certification_Competency_Framework.pdf


4. Tämä viitekehys osoittaa uutuuselementin - digitaalisten taitojen sisällyttämisen, 

jotka täydentävät puhtaaseen varainhankinnan näkökulmasta määriteltyjä klassisia 

taitoja. Tällä tavoin e-PATTERNS pyrkii myös parantamaan toimijoiden digitaalisia 

taitoja ja ottamaan mukaan myös avaintaitoja, jotka ovat poikittaisia viestinnän, 

kriittisen ja sosiaalisen osaamisen suhteen. 

Lisäksi kehyksen rakenne on perusta e-PATTERNSin suunnittelemalle verkko-oppimiselle, 

jolla tuetaan voittoa tavoittelemattomia toimijoita vaihe vaiheelta oman työsuunnitelman 

määrittelemiseksi. 

5. Digitaaliset taidot, joita viitekehyksessä pidetään, eivät ole kaikkein perustavanlaatuisimpia, 

kuten sosiaaliset verkostot, sähköpostijärjestelmät tai yksityisyyden käsitteet jne. Pidämme 

niitä itsestäänselvyytenä, mutta tiedämme, että monet aikuiset eivät ole vielä siellä. Siksi 

olemme suunnitelleet työssämme ylimääräisiä lähteitä, jotka voivat tukea mitä tahansa oppijaa 

myös tässä mielessä, jos tarpeita on määritelty. 

 
Menetelmät 
 
Työmme määritellään kahdella päävaiheella: 

1. Kartoitus, jolla on kerätty todisteita, resursseja ja tietoja nykyisten trendien mukaisesta 
varainhankinnan, voittoa tavoittelemattoman toiminnan, liikevaihdon, oikeudellisten 
puitteiden jne. suhteen. Tämä on erityisen hyödyllistä jotta ymmärrettäisiin ja 
tutkittaisiin tärkeimpiä nykyisiä malleja. 

2. Kenttätutkimuksessa on ollut mukana yli 60 voittoa tavoittelematonta johtajaa / 
koordinaattoria / edustajaa jakamassa näkemyksensä nykyisestä 
varainhankintatilanteestaan ja tarpeistaan. Olemme ottaneet käyttöön Likert-asteikon 
tiedoista ja kyvyistä varainhankintaan liittyvien eri tosiseikkojen / toimien suhteen. 

 
Tällä tavoin olemme yhdistäneet laadullisen ja laadukkaan painopisteen kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan julkaistaksemme lopulta osaamiskehyksen, jota pienet voittoa 
tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää nykyisessä työssään. 
Transformatiivinen näkökulma innostaa tutkimusta - pohjimmiltaan työmme ei tyydy teoriaan, 
vaan pyrkii antamaan konkreettisia vastauksia ja työvälineitä voittoa tavoittelemattomille 
yhdistyksille. 

e-PATTERNSin tulosten käyttäminen 

 

Osaamiskehys on tarkoitettu projektipäälliköille, kansalaisjärjestöjen johtajille / 

leadereille / koordinaattoreille, edunvalvontajärjestöt, kouluttajille ja muille voittoa 

tavoittelemattomille yhteisöille. Sitä voidaan käyttää perustana kurssien 

kehittämiselle, mutta ennen kaikkea seurantaoppaaksi pienten kansalaisjärjestöjen 

varainhankintakäytännöille. 

 

Pelkkä viitekehys ei ole riittävä digitaalisen koulutuksen vahvistamisen kannalta ehdottomien 

aloittelijoiden kohdalla - resursseja on käytettävä enemmän, ja ne on mainittu 

asiaankuuluvassa materiaalissa. Koska viitekehystä ei ole suunniteltu täysin kattavaksi, se 

on päinvastoin erittäin hyödyllistä niille, jotka lähestyvät ensimmäistä kertaa varainhankintaa 

tai haluavat terävöittää nykyisiä käytäntöjään. 

 

 



RAHOITUS MAASSA - SUOMI 

 

Tässä osassa selitämme lyhyesti tärkeimmät varainhankintaa koskevat tosiasiat ja 

ymmärrämme ensin yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteistyön 

tärkeimmät tilastot, lait ja vaikutukset. 

 

Osa 1 

Tärkeimmät tiedot varainhankinnasta ja voittoa tavoittelemattomista järjestöistä 

maassasi 

 

Uusi rahankeräyslaki voimaan keväällä 2020 

 

Hakuprosessia kevennetään huomattavasti nykyisestä. Myöntämisen edellytyksenä on 

pääsääntöisesti keräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen ja keräystarkoituksen 

yleishyödyllisyys. Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus 

rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä 

vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. 

 

Kertaluontoisen pienkeräyksen järjestämisestä riittää ilmoitus poliisilaitokselle. Pienkeräyksen 

järjestäjältä ei edellytetä toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä, ja keräyksen voi järjestää 

muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen 

tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 

000 euroa ja se saa kestää enintään kolme kuukautta. 

 

Ovatko riippumattomat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot yhteisiä ja merkittäviä? 

Mikä on alan nykyinen koko ja laajuus sekä tärkeimmät suuntaukset? 

 

Viime vuosikymmenen aikana yksityisen sektorin toimijat, jotka tarjoavat sosiaalipalveluja, 

ovat kasvaneet nopeasti. On olemassa luotettavaa tietoa suomalaisten institutionaalisten 

muotojen sosiaalisista yrityksistä (WISE ja SEM), voittoa tavoittelemattomista 

hyvinvointijärjestöistä (yhdistykset ja säätiöt) ja osuuskunnista. Itse sosiaalisiksi yrityksiksi 

tunnistetuista organisaatioista ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa. Siksi niiden erityispiirteet, 

tarpeet ja vaikutukset ovat vähemmän ilmeisiä. 

Suomen sosiaalisen yrittäjyyden ja sen ekosysteemin laajuuden on muokannut 

yhteiskunnallisten tarpeiden ja käytettävissä olevien rahoitusjärjestelmien prioriteettien nousu 

ja monipuolistuminen. ESR on ollut merkittävä toimija sosiaalisten yritysten erilaisten 

muotojen kehittämisessä. Maan ekosysteemi on vasta äskettäin hyötynyt vakaammista ja 

kestävämmistä sosiaalisista yrityksistä 

 

 

Yhdistykset ja säätiöt saavat vuosittain yli 150 miljoonaa euroa rahalahjoituksia. Suomalainen 

lahjoittaa keskimäärin noin 30 euroa vuodessa. 

 



 
 

Tärkeimmät varainhankinnan vastaanottajasektorit STEA rahoituksessa 

Sektori (luettelo seuraavissa sarakkeissa tietty 

kolmas sektori) 

 

STEA rahoitukset 2020 385 M€ 

asunto erityisryhmille 6% 

organisaatioiden toimintaedellytykset ja 

perusrahoitus 

30% 

kriisinhallinta ja jokapäiväinen turvallisuus 11% 

Terveys ja toimintakyky 24% 

työelämän osallisuus 7% 

yhteisö ja osallistumismahdollisuudet 23% 

 

  



Osa 2 

Varainhankintaa koskevat lait ja asetukset  

Katso, mitkä tärkeimmät nykyiset säännökset liittyvät suoraan varainhankintaan 

Laki (vuosi ja nimi) 5.7.2019/863 Rahankeräyslaki 

Lain tarkoitus / 

soveltamisala 

Rahan keräyslaki ihmisiltä 

Linkki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190863 

 

Katso, mitkä tärkeimmät nykyiset säännökset liittyvät epäsuorasti varainhankintaan 

Laki (vuosi ja nimi)  

Lain tarkoitus / 

soveltamisala 

Lahjoitusvähennys henkilöverotuksessa 

Linkki https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-

hakusivu/48559/lahjoitusvahennys_henkiloverotuksess/ 

 

Sinulla voi olla veroetuja vasta 850 euron lahjoituksen jälkeen 

tiettyihin rekisteröityihin kohteisiin, tätä veroetua ei ole tarkoitettu 

pienille kansalaisjärjestöille. 

 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190863


Osa 3 

Valtion tuki 

Välillinen valtion tuki varainhankinnalle 

Lahjoittajien veroetuudet (yksityishenkilöt) 

Veronmaksajien ei tarvitse maksaa veroja henkilökohtaisista tuloista lahjoitetusta rahasta yli 

850€ lahjoituksista 

Lahjoittajien (yritysten) veroetuudet 

Yrityksen ei tarvitse maksaa veroja lahjoittamastaan rahasta 

Kerättyjen varojen verokohtelu 

Rahaa on lahjoitettava korkeakouluille, lukioille tai veroyhteisöille, joiden nimi on rahasto listalla, 

jonka tavoitteena on rahoittaa tiedettä, taidetta tai suomalaista kulttuuria. 

Prosentuaalinen verotus mekanismi 

Perustuu normaaliin progressiiviseen veroprosenttiin 

 

  



Osa 4 

Oppimateriaali varainhankinnasta 

Kurssin nimi Toimittaja Kuvaus Linkki 

Ammattimainen 

varainhankinta – 

tuotekehitystyön 

erikoisammattitutki

nto 

Rastor, Espoo Tässä 

tuotekehitystyön 

erikoisammattitutkinn

ossa kehität 

varainhankintatyötäsi 

siten, että se tukee 

organisaation 

tuloksellista 

toimintaa. Koulutus 

toteutetaan 

yhteistyössä 

SOSTE:n ja VaLa:n 

kanssa. European 

Fundraising 

Association (EFA) on 

myöntänyt 

koulutukselle 

sertifikaatin ainoana 

Suomessa. 

https://www.soste.fi/tapa

htuma/ammattimainen-

varainhankinta-

tuotekehitystyon-

erikoisammattitutkinto-2/ 

 

 

  

https://www.soste.fi/tapahtuma/ammattimainen-varainhankinta-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.soste.fi/tapahtuma/ammattimainen-varainhankinta-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.soste.fi/tapahtuma/ammattimainen-varainhankinta-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.soste.fi/tapahtuma/ammattimainen-varainhankinta-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/
https://www.soste.fi/tapahtuma/ammattimainen-varainhankinta-tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-2/


Osa 5 

Tärkeimmät rahoitusmahdollisuudet 

Organisaatio Tukikelpoiset 

vastaanottajat 
Lahjoituksen 

tyyppi 

Linkki 

STEA yhdistykset Sosiaali- ja 

terveys-

järjestöjen 

avustuskeskus 

https://www.stea.fi/web/en/frontpage 

Opetushallitus  Erasmus & 

NordPlus 

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/nordplus-

aikuiskoulutus 

Suomen 

Kulttuurirahasto 

 TIETEEN JA 

TAITEEN 

TUKIJA 

https://skr.fi/en 

 

 

Tunnista tärkeimmät julkisten (tai myös yksityisten) rahoitusmahdollisuuksien 

keräämisalustat. 

Alustan nimi Linkki 

Rahoitushakemisto https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto 

 

Tunnista tärkeimmät joukkorahoitusalustat (digitaalinen varainhankinta). 

Nimi Mesenaatti.me 

Pääteema Kuka tahansa voi olla rahoittaja 

Linkki https://mesenaatti.me/en/info/mika-on-mesenaatti-me/ 

 

 

  

https://www.stea.fi/web/en/frontpage
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/nordplus-aikuiskoulutus
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/nordplus-aikuiskoulutus
https://skr.fi/en
https://mesenaatti.me/en/info/mika-on-mesenaatti-me/


VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT & RAHOITUS EUROOPASSA 

 

Varainhankinta on tarkoitettu kokonaiseksi työympäristöksi, jossa määritellään henkilöstön 

useat pätevyydet, integroitu organisaatioarkkitehtuuri ja selkeä organisaatiosuunnitelma. 

Toisin sanoen varainhankinta ei ole pelkästään jonkun organisaatiossa tekemää työtä, vaan 

organisaation työtä, jota koordinoi joukko ihmisiä, joilla on erilaiset roolit ja yhteinen näkemys 

"minne mennä". 

Olemme saaneet mukaan yli 60 pientä voittoa tavoittelematonta organisaatiota 

ymmärtämään tilannettaan ja mielipiteitään ja kuvaamaan osaamisen perusjärjestelmän. 

 

Haastatelluilla voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla Euroopassa on hyvin 

erilaiset olosuhteet sekä yhteiset olosuhteet, jotka liittyvät paljolti heidän 

toteuttamiinsa strategioihin. Koronavirustilanne on pakottanut monia kehittämään 

vaihtoehtoja ja siirtymään digitaaliseen työhön organisaatioissa. Tällä hetkellä meidän 

on painotettava digitointia, läsnäoloa verkossa ja miljoonien ihmisten sitoutumista 

vakaana tosiasiana. 

Koskaan kuten vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, ihmiset eivät ole lahjoittaneet 

verkossa, niin monet digitaalisen tekniikan epäluottamuksen tai epäilyn esteet ovat jotenkin 

pienentyneet. 

 

Eroista huolimatta useimmat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat osoittaneet melko 

heikkoja digitalisaatioprosesseja ja epäselvää lähestymistapaa varainhankinnassa. 

Tärkeimmät havainnot liittyvät seuraavien puutteeseen: 

- digitaalisen viestinnän strategia 

- selkeä kuva potentiaalisten lahjoittajien järjestöistä; 

- Digitaalisten työkalujen tuntemuksen puute. 

 

Lisätietoja saat tarkistamalla koko raportin e-PATTERNS-verkkosivustolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



e-PATTERNS-kehys - yleiset taidot 

 

 

Kenttätyömme määrittelemiseksi olemme määrittäneet seuraavat osaamisalueet. 

 

  
 
Periaatteessa kullakin alueella olemme määrittäneet yleisemmät varainhankintaosaamiset, 
joista voi olla hyötyä pienelle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle, ja vastaavat 
digitaaliset kompetenssit, joita nykyään tarvitaan varainkeruutyön kriittiseen suunnitteluun, 
arviointiin ja toteuttamiseen. 
 
1. Varainhankinnan perusteet tai olennaiset perusteet: tämä osa viittaa varainhankinnan 
pääaiheisiin ja kykyihin, ja tämä on ymmärrettävä kaatumispisteeksi kaikille varainhankintaa 
lähestyville toimijoille. Tässä kappaleessa määritellään yleinen lähestymistapa, johon 
suuntaan käyttäjien on muutettava työnsä, sekä yhteiset tekniikat ja mahdolliset strategiat. 
2. Tukipyynnön ilmoittaminen: menestymisen varmistamiseksi varainhankinnassa on 
selvitettävä lahjoittajille sen miksi, suhde, perimmäinen syy, joka voi olla mielenkiintoinen 
potentiaaliselle lahjoittamista haluavalle yleisölle. Tässä mielessä tuki on keskeinen tekijä, 
joka perustuu organisaation tehtävään, visioon ja arvoihin. On tärkeää määritellä oikea 
sijoittelu ja oikea yleisö - näin ollen myös varainhankintatekniikat voivat muuttua. 
Tukipyynnön ilmoittaminen tarkoittaa tavoitteiden asettamista varainhankinta-
suunnitelmassa organisaation arvojen mukaan. 
3. Varainhankintatoimen toteuttaminen lahjoittajia kohtaan. Tässä osassa on olennaisen 
tärkeää luoda jokaiselle tavoitteelle ja organisaation tarpeelle oma suunnitelma tai strategia, 
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Varainhankinnan resurssien hallinta 
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Varainhankintastrategian tehokkuuden seuranta 

Vastaavat digitaaliset taidot 

 6 

 

Varainhankintatoimen toteuttaminen julkisista varoista 

Vastaavat digitaaliset taidot 



ottaen huomioon myös yleiskatsaus voittoa tavoittelemattomasta organisaatiosta. 
Käytännössä käyttäjien odotetaan i) tunnistavan suunnitelman ongelmat ja esteet, arvioimalla 
riskit ja sudenkuopat, ii) laatiakseen yleisen toimintasuunnitelman ja iii) määrittelemällä 
varainhankintasuunnitelmat mitattavissa olevien tulosten perusteella. 
4. Varainhankinnan resurssien hallinta: tämä osa osoittaa, kuinka tutkimus ja analyysi ovat 
perustavanlaatuisia käyttämällä erilaisia menetelmiä - organisaatioiden on itse asiassa 
ymmärrettävä lahjoittajien motivaatiot, edut ja miten ne voidaan yhdistää varainhankintaan. 
Lisäksi resurssien hallinnalla tarkoitetaan myös varainhankinnan resurssien 
suunnittelua ja järjestämistä esim. menosuunnitelman luominen tiettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi (esimerkiksi jos kohdennetaan tietty määrä budjettia Facebook-
mainokseen, kuinka paljon vastineeksi voimme arvioida saavamme?) ja suhteiden 
ylläpitämiseksi sidosryhmien kanssa (ei mitään liian teknistä, mutta lähinnä sopimusten 
tekemiseen). 
Käytännössä tässä osiossa 2 & 3 asetetut tavoitteet on sovitettava kohdennettuihin 
resursseihin. Tällä tavoin meidän on oltava realistisia, mitä on tehtävä, lykkäämällä tai 
etuoikeuttamalla tiettyjä toimia kohdennetun tai ennakoidun talousarvion mukaisesti. 
5. Varainhankintastrategian tehokkuuden seuranta. Tässä osassa käyttäjän tulisi pystyä 
soveltamaan arviointitekniikoita ja ymmärtämään varainhankinnan suorituskyky suhteessa 
organisaation tarpeisiin ja suunnitelmiin. Tässä mielessä analyysin ei pitäisi rajoittua 
pelkästään varainhankintaan, vaan myös vaikutuksiin organisaation varoihin ja prosesseihin. 
6. Varainhankintatoimen toteuttaminen julkisista varoista. Osana varainhankintaa tässä 
osiossa keskitytään siihen, kuinka varainhankintaa suoritetaan suhteessa julkisiin varoihin. 
Uskomme, että vankka tieto hyvän projektin kirjoittamisesta on perustavanlaatuista, samoin 
kuin kunkin maan tärkeimmistä olemassa olevista alustoista, jotka kokoavat linkkejä ja 
rahoituslähteitä. 
 
Sellaisenaan olemme pyytäneet pieniä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
selventämään useita teemoja ja elementtejä ymmärtämään, mitkä osaamiset ovat kaikkein 
tarpeellisimpia. Menetelmäosaa varten voit tarkistaa tämän tutkimuksen englanninkielisen 
laajennetun version, joka on saatavana e-PATTERNS-sivustossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VIITEKEHYS 

 

Kompetenssialue #1 Varainhankinnan perusteet  

Kelpoisuus selostus Varainhankinnan tärkeyden ymmärtäminen ja tärkeimpien 
strategioiden, tekniikoiden ja alustojen tunnistaminen, jotka voivat 
parantaa työtä. Laaditaan varainhankintasuunnitelman päälinjaus, 
joka ymmärtää kaikki keskeiset näkökohdat (oikeudelliset 
perusvaatimukset, organisaation esittely ja brändäys, tavoitteet ja 
perusarvot, seuranta, henkilöstöhenkilöstö, varainhankinnan 
tavoitteet) 

 

Tiedot 1.1 Tunnista ja kuvaile varainhankinnan peruskäsitteet ja vaiheet 

1.2 Totea ero organisaation tavoitteiden ja tarpeiden välillä 

1.3 Selitä varainhankintakampanjan peruskäsitteet 

1.4 Tunnista digitaalisen varainhankinnan pääkohdat 

1.5 Luettele tärkeimmät digitaalisen varainhankinnan tekniikat 

1.6 Kuvaile varainhankintakampanjan eri rooleja 

1.7 Luettele varainhankinnan tärkeimmät budjetin 
kohdentamiskäsitteet 

1.8 Tunnista digitaalisen varainhankinnan päälait 

Taidot 1.9 Käytä digitaalisia varainhankintatekniikoita kohteen mukaan 

1.10 Säädä varainhankintakampanja tietyn tavoitteen mukaan 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

1.11 Avoimuus sosiaalisen yrittäjyyden näkökulmille 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kompetenssialue #2 Tukipyynnön ilmoittaminen  

Kelpoisuus selostus Määritä organisaation läsnäolo verkossa tunnistamalla tärkeimmät 
arvot ja tavoitteet, valmistelemalla tukipyyntö, joka on osa 
suurempaa viestintäsuunnitelmaa. 

Kalenteri viestintäsi sopivimpien menetelmien mukaan, mikä 
osoittaa taitoa käyttää niitä eri tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tiedot 2.1 Luettele hyvän organisaation esityksen pääelementit (rakenne, 
grafiikka, sävy jne.) 

2.2 Esittele organisaation brändäystoiminnan pääelementit 

2.3 Osoita tapauksen merkitys tuelle ja sen suurimmille osille 
(argumentit ja kampanjan syyt) 

2.4 Luettele tärkeimmät viestintävälineet online-läsnäolon 
parantamiseksi (WordPress, hakukoneoptimointi, uutiskirje, 
markkinoinnin perusteet) 

Taidot 2.5 Valmistele luotettava organisaatiokatsaus, jossa käytetään 
tärkeimpiä lueteltuja aiheita organisaation esittelyä varten 

2.6 Mukauta viestintäkuvaus eri lahjoittajien ja kohderyhmien 
mukaan 

2.7 Käytä eri viestintävälineitä viestisi jakamiseen 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

2.8 Näytä dynaaminen lähestymistapa organisaation identiteettiin 

2.9 Käytä organisaation esittelyyn joustavaa viestintäjärjestelmää 

2.10 Suhteiden parantaminen lahjoittajiin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetenssialue #3 Varainhankintatoimen toteuttaminen lahjoittajia kohtaan  

Kelpoisuus selostus Määritä yleinen varainhankintastrategia, jossa otetaan huomioon 
kokonaisnäkymä kampanjasta ja erilaisista toimista, jotka on 
sovitettava organisaation yleisiin tavoitteisiin. Tällaisessa 
strategiassa on otettava huomioon erilaiset esteet. 

 

Tiedot 3.1 Määritä varainhankintakampanjan pääkohteet kokonaisuutena, 
jotta voit laatia liiketoimintasuunnitelmaksi ilmoitetun 
toimintasuunnitelman 

3.2 Tunnista kampanjan tärkeimmät digitaaliset kanavat 

3.3 Osoita, kuinka hyvät kampanjaindikaattorit ja sisältö asetetaan 

3.4 Luettele tärkeimmät esteet, jotka uhkaavat varainhankintaa, ja 
tärkein vasta strategia niiden torjumiseksi 

3.5 Tunnista GDPR: n pääkohteet, jotka koskevat 
varainhankintakampanjaa verkossa (yhteystietoluettelon tallennus, 
unohdukset jne.) 

3.6 Tunnista ja kuvaile digitaalisen varainhankinnan tärkeimmät 
työkalut yhdistettynä kanaviin 

3.7 Tunnista tärkeimmät tavat pitää yhteyttä luovuttajiin 

Taidot 3.8 Yhdistä tavoitteet, kanavat, indikaattorit, turvallisuus 
valmistellaksesi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan, miten 
varainhankintastrategia toteutetaan 

3.9 Mukauta toiminnot valitun kanavan mukaan 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

3.10 Ole avoin tekemään työtä tiiminä määritelläksesi täyden 
varainhankintastrategian ja kuinka mukauttaa tärkeimmät tavoitteet 
ja kohdat eri tavoitteisiin 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kompetenssialue #4 Varainhankinnan resurssien hallinta  

Kelpoisuus selostus Tunnista ja sovella varainhankinnan kustannussuunnittelun, 
valvonnan ja seurannan päästrategioita ja tekniikoita ja 
tasapainota investointi haluttujen tavoitteiden ja nykytilanteen 
välillä. Määritä luovia ja pienen budjetin järjestelmiä, jotta voit 
tarjota resursseja onnistuneelle kampanjalle. 

 

Tiedot 4.1 Määritä budjettisuunnitelman pääkäsitteet eri 
varainhankintatoimille 

4.2 Luettele tärkeimmät budjettivihjeet, jotka koskevat digitaalisia 
varainhankintatekniikoita (joukkorahoitus, etujen suunnittelu jne.) 

4.3 Kuvaile digitaalisten varainhankintatoimien tärkeimmät 
digitaaliset työkalut (laajennukset, Google, Microsoft jne.) 

4.4 Tunnista perustaidot varainkeruuna pienessä 
kansalaisjärjestössä 

Taidot 4.5 Käytä käsitteitä, vinkkejä ja suhteita yksinkertaisen 
budjettisuunnitelman laatimiseksi laaditun suunnitelman mukaisesti 

4.6 Määritä varainhankintasuunnitelmassa strategiat tavaroiden / 
palvelujen / alustojen käyttämiseksi kulujen parantamiseksi ja 
järkeistämiseksi 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

4.7 Ota mukaan ja määritä tiimityö varainhankinnan budjetin 
kohdentamissuunnitelmassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kompetenssialue #5 Varainhankintastrategian tehokkuuden seuranta  

Kelpoisuus selostus Näytä varainhankintakampanjan tehokkuus arvioimalla, miten 
toimet ja strategia onnistuivat noudattamaan indikaattoreita. 
Osoita indikaattorien laatu ja ole joustava muuttaaksesi niitä 
lahjoittajien ja kampanjatyöryhmän palautteen avulla. Määritä, 
hyväksytäänkö kampanjan tulokset. 

 

Tiedot 5.1 Määritä päävaiheet varainhankintakampanjasuunnitelman ja 
tulosten arvioimiseksi 

5.2 Määritä varainhankintakampanjan arvioinnin pääkäsitteet 

5.3 Selvitä tärkeimmät vinkit eri kanaville luovuttajien sitouttamiseksi 
ja viestinnän parantamiseksi 

5.4 Tunnista pääfoorumit ja verkkosivustot, joissa annetaan vinkkejä 
seurantastrategioiden parantamiseksi 

5.5 Määritä Google Analyticsin pääelementit arvioidaksesi laadun 
läsnäoloa verkkosivustolla 

Taidot 5.6 Käytä perustrategioita kampanjan onnistumisasteen 
arvioimiseksi ja työn parantamiseksi 

5.7 Laadi peruslomake kysyäksesi lahjoittajilta / tiimeiltä 
kampanjasta 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

5.8 Ole avoin kritiikille ja arvioi digitaalisen varainhankintakampanjan 
hyviä / huonoja puolia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kompetenssialue #6 Varainhankintatoimen toteuttaminen julkisista varoista  

Kelpoisuus selostus Määritä ja täytä julkisen varainhankinnan tärkeimmät oikeudelliset 
ja muodolliset vaatimukset (perussäännöt, saldo, digitaalinen 
allekirjoitus, rekisteröintikirjat jne.). Tutustuminen EU: n 
tärkeimpiin rahoituslähteisiin, hakemuksen kirjoitustyyliin, 
käsitteisiin ja kieleen sekä omien painopisteiden mukauttaminen 
julkisten avunantajien tavoitteisiin. Opi käyttämään Erasmus plus -
sovellusta. 

 

Tiedot 6.1 Eri julkisen rahoituksen (ESR, ERSF, H2020 jne.) Erottaminen 
alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla 

6.2 Määritä julkisen varainhankinnan pääalustat eri tasoilla 

6.3 Luettele ja määritele projektihakemuksen pääkäsitteet (tavoitteet, 
toimet, vaikutukset jne.) 

6.4 Määritä tärkeimmät vaiheet Erasmus plus -sovelluksen 
lataamiseksi pienen kansalaisjärjestön mukautettujen eri toimien 
mukaan 

6.5 Tunnista tärkeimmät temput Erasmus plus -sovelluksen 
luomiseen (verkostoituminen, suunnittelu jne.) 

Taidot 6.6 Käytä kaikkia konsepteja projektihakemuksen luomiseen 

6.7 Erasmus plus -oppaan ymmärtäminen ja Erasmus plus -
hakemuksen konkreettinen kokoaminen 

Vastuullisuus ja 
autonomia 

6.8 Arvioi pienen voittoa tavoittelemattoman organisaation 
muodollisten näkökohtien ja strategisten valmiuksien merkitys 
osuvien hallintomenettelyjen toteuttamisessa 

 

 

  



 

OPETUSSUUNNITELMA 

 

# 1 Varainhankinnan perusedellytykset 

 

1.1 RAHOITUSTOIMEN PÄÄKÄSITTEET JA VAIHEET 

1.2 MITEN TUNNISTAA ORGANISAATIOTAVOITTEET / TARPEET 

1.3 TUNNE LUOVUTTAJASI: MÄÄRITÄ KOHTEIDEN LUOVUTTAJAT JA 

PÄÄKANAVAT 

1.4 DIGITAALISEN RAHOITUSTEKNIIKAN LISÄÄMINEN 

1.5 RAHAN ANTAMINEN RAJOITTAMISESTA 

1.5 PÄÄROLIT RAHOITUSKAMPANJASSA 

1.6 SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖT OMA MAASSA 

 

# 2 Tuen ilmoittaminen tapauksesta 

2.1 MITEN ESITTÄÄ ITSENÄSI / ORGANISAATIOSI OIKEASTI 

- todista tarpeidesi kiireellisyys 

- Perus sisäinen esitys 

- Kuinka valmistaa hyvä kuvaus luovuttajalle 

- Tuotemerkki organisaatiosi ja kampanjasi 

 

2.2 Hyvän tuen luominen: 

- Tehtävä / tavoitteet 

- Läsnäolosi verkossa 

 

2.3 VIESTINTÄSUUNNITELMAN MÄÄRITTÄMINEN 

- Määritä aiheet tukipyynnön mukaan 

- Aseta tasainen sävy 



- Määritä tasainen läsnäolo 

- Suunnittele kalenteri 

 

2.4 MITÄ DIGITAALISET TYÖKALUT / MENETELMÄT PARANTAVAT 

NÄYTTÖÄ Online-tilassa 

- Verkkosivuston ulkonäkö 

- Sähköpostit ja uutiskirje 

- SEO-perussäännöt (avainsanan määritteleminen kuvaamaan itseäsi 

ja tukitapausta) 

 

 

# 3 Varainhankintatoimen toteuttaminen lahjoittajia kohtaan 

 

 

3.1 KAMPANJAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 

3.2 KAMPANJAN JAOTTAMINEN TOIMIIN 

3.3 OIKEAN KANAVAN VALINTA KAMPANJALLE 

- Verotukseen perustuva kampanja 

- Alustojen ja niiden erikoistumisten käsitteleminen (esim. GoFundme, 

Kickstarter) 

- Rahan kerääminen verkkosivustosi kautta 

- Sosiaalisen median käyttö varainhankintaan 

- Jäsenmaksut 

 

3.4 HYVIN KAMPANJAN INDIKAATTORIEN ASETTAMINEN 

3.5 MITEN KIRJOITTAA HYVÄ KAMPANJA KOHTEIDEN JA KANAVIEN 

MUKAAN 

3.6 LUOVUTTAJIEN PITÄMINEN GDPR: N MUKAISELLA TAVALLA 

3.7 DIGITAALISEN RAHOITUKSEN TÄRKEIMMÄT ESTEET 

3.8 KOKO STRATEGIAN MÄÄRITTÄMINEN 

 

# 4 Varainhankinnan resurssien hallinta 

 

4.1 LUKUJEN JA KUSTANNUSTEN MÄÄRITELMÄ 

- Strategisesti jaetaan resursseja kampanjalle: kohdennetaan budjetti, 

arvioidaan organisaation kyky jne. 

- Budjetoi kampanjan palkkioiden kustannukset (esim. Kohteet, joita 

käytetään etuina joukkorahoituskampanjassa) 

- Tunnista toimittajan kustannukset 

4.2 DIGITAALISET RESURSSIT: 

- Techsoup 

- Google voittoa tavoittelemattomille yrityksille 

- Paypal voittoa tavoittelemattomille yrityksille 

4.3 IHMISresurssit 

- Kuinka kirjoittaa oikea varainhankintatehtävä / HR-kuvaus 

- Perustaidot asettaa päähenkilö varainhankijaksi pienessä 

kansalaisjärjestössä 



- Kuinka saada pieni kansalaisjärjestöjen tiimi keskustelemaan 

varainhankintasuunnitelmasta ja asettamaan tehtäviä 

 

# 5 Varainhankintastrategian tehokkuuden seuranta 

 

5.1 INDIKAATTORIEN MITTAAMINEN JA VALVONTA 

- Sähköpostikampanja 

- Sosiaalisen median kampanja 

5.2 MITEN PARANNA KAMPANJOIDEN UUDISTUMISTA JA VAIKUTUKSIA 

- Hakkerit varainhankinnan korjaamiseksi, mukaan lukien viestintä: esim. 

arvioimalla ja lähettämällä parannettu uutiskirje oikeaan aikaan päivästä, 

tarkista ja valitse parempi avainsana (Google-trendit) 

5.3 GOOGLE-ANALYYTIEN KÄYTTÖ WEB-LÄHTEYDESSÄ: KÄSITTEET JA 

TÄRKEIMMÄT TIEDOT 

5.4 PARANTAMISVINKKEJEN PÄÄresurssit 

 

# 6 Varainhankintatoimen toteuttaminen julkisiin varoihin 

 

6.1 RAHOITUKSEN PÄÄLÄHTEET 

- Aluerahastot (Euroopan sosiaalirahasto ja rakennerahasto) 

- kansalaisjärjestöille tarkoitetut EU-varat (Erasmus +, EYF jne.) 

6.2 EUROOPPALAISET PORTALIT, JOTKA HAKUA AVUSTUSTA 

6.3 MISTÄ EHDOTUSPYYNTÖJÄ: 

- Kansalliset ja kansainväliset foorumit 

- Kuinka lukea ja tulkita kirjallista ehdotuspyyntöä 

6.4 JULKISEN RAHOITUSHAKEMUKSEN VALMISTELU: HANKKEEN 

KIRJOITTAMISEN PERUSTEET 

- Asiakirjojen ja mallien täyttäminen ja allekirjoittaminen online-lomakkeella, 

Word-asiakirjalla tai pdf:llä. 

- Käsin kirjoitetut allekirjoitukset vs. digitaalinen allekirjoitus. 

6.5 Käytännön harjoitus: Kuinka rekisteröidä ECAS-tili ja luodaan konkreettisesti 

ERASMUS PLUS -hakemus 
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