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HANKEIDEA

• Nousee parhaiten käytännön 
työstä ruohonjuuritasolta.

• Tulee olla uutta toimintaa = 
organisaation perustyötä ei 
rahoiteta.

• Ideapaperille: tarve -> toteutus -> 
tulokset -----> voi lähettää 
rahoittajalle arvioitavaksi.



Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
toimintalinjat: 
• TL 3 Työllisyys ja työvoiman 

liikkuvuus
• TL 4 Koulutus, ammattitaito ja 

elinikäinen oppiminen
• TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja 

syrjäytymisen ehkäisy 
• https://www.rakennerahastot.fi/
• Tilaa uutiskirje

RAHOITETTAVAT TOIMINTALINJAT

https://www.rakennerahastot.fi/


VALMISTELUTYÖ

• Kuka hyötyy hankkeesta=osallistuja?
• Alueellinen tarve=toimintaympäristön 

tuntemus?
• Yhteistyökumppanit/osatoteuttajat=kene

n kanssa toteutetaan?
• Muut yhteistyötahot?
• Onko rahoitettu aiemmin=uutuusarvo? 
• Omarahoituksen kattaminen (25 %)?

• Panosta (vie aikaa 
kuukausia).

• Usko omaan ideaan.
• Kerro yhteistyötahoille 

osaamisestasi sekä 
hankebyrokratiasta ja 
vastuiden jaosta.

• Ota sisällön suunnitteluun 
mukaan kollegat, rahoittaja, 
yhteistyökumppanit ja
kohderyhmän edustajat.

• Osallistu Ely-keskuksen
hakuinfoon.



HANKEHAKEMUS

• Jätetään alueiden Ely-keskusten arvioitavaksi 
EURA2014 -ohjelman kautta.

• Tulee olla rakennerahasto-ohjelman 
tavoitteiden ja painotusten mukainen.

• Teoriataustaa tutkimuksista ja julkaisuista.
• Mukaan olennaiset liitteet: yhteistyösopimus, alv-

verokohtelu, muu rahoitus, lähdeluettelo, toimintaympäristön 
arviointi sukupuolinäkökulmasta, horisontaaliset periaatteet 

• Mitä -> missä -> milloin = tarkka toiminnan ja 
tulosten kuvaus.

• Indikaattorit (osallistujien realistinen määrä).
• Toteutuskelpoinen budjetti (sis. palkka ja 

toimintakulut).
• Visualisointi



VISUALISOINTIESIMERKKI 

Työraiteet -hanke: asiakkaan prosessikuvaus

ALOITUSVAIHE

ASIAKASTYÖ JA 

OHJAUS

RINNALLA

KULKEMINEN  

TOIMINTAVAIHE

Kartoitus
Hlökohtainen tapaaminen: 

valintahaastattelu & 

koeajasta sopiminen

Kykyviisari mittaus

Asiakkaan ohjautuminen
Reitit: Stadin AO, TYP,  

seurakuntien omat kontaktit

Henkinen tuki
Henkilökohtainen 

työraidesuunnitelma 

Tavoite- ja 

ohjauskeskustelut

Mentorointi

Saattaminen & 

sosiaalis-

taloudellinen tuki
Taloudellinen (Rari) 

neuvonta ja mentorituki 

(Stadin 

työllisyyskoutsi).

Yhteisön tuki
Työraiteenrakentaja-

kurssi

Yhteistoimintapäivät
Työyhteisöön 

kuuluminen

Rekrytapahtumat

Koulu- ja työpaikkakäynnit

Työnhakumenetelmien

työpajat

Taidemenetelmin ohjatut 

ryhmätoiminnat

Työkokeilu (max.6 kk)

Tutkinnon osien 

suorittaminen

Ryhmätoimintaan 

osallistuminen

Koulupaikk

a

Työpaikka 

Siirtyminen muihin 

tuki-, hoiva,-tai 

työllisyyspalveluihin

Paluu 

tavoitteisiin

Oppi-tai 

koulutussopimus



RAHOITUSPÄÄTÖS • Rahoitusneuvottelut (mahdolliset 
muutokset).

• Yhteistyösopimusten allekirjoittaminen.
• Hanketyöntekijöiden rekrytointi -> uutta 

osaamista tai nykyisten työntekijöiden 
osaamisen kasvattamista/sitoutumista.

• Kustannuspaikkojen avaus talouden 
seuraamiseksi.

• Hankkeen toiminta voi alkaa!
• Huom! Tuki maksetaan 9 kk:n välein = 

toiminta vaatii käynnistyäkseen 
organisaation rahoitusta.
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HANKEHAKEMUS

RAHOITUSPÄÄTÖS

Kirjoittaminen 
vie 2-3 
kuukautta 
8h/päivä.



Riina Lilja
Hanketoiminnan asiantuntija
Helsingin seurakuntayhtymä

Puh.050 598 1378
sähköposti:riina.lilja@evl.fi

mailto:riina.lilja@evl.fi

