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Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen tiedät:

• millainen on laadukas hankehakemus

• mitä hankesuunnitelman laatimisessa 
tulee ottaa huomioon

• millaisia valintaperusteita hakemusten 
arvioinnissa sovelletaan 



Koulutuksen sisältö

• Hyvän hankkeen peruselementit 

• Hakemusten yleiset kompastuskivet

• Miten varmistan hakemuksen laadun?

• Looginen viitekehys

• Arviointikriteerit



Muut koulutuksemme

• Tiistai 20.9. klo 9-11

BMVI-rahoitusväline ja ISF-rahasto ja          
rahoitettavat toimet 

• Tiistai 4.10. klo 9.30-11.30 
Kustannusmallit

• Torstai 6.10. klo 10-11 

AMIF-rahaston operatiivinen tuki     
Maahanmuuttovirastolle

• Tiistai 11.10. klo 9.30-12.30 
Hakulomakkeen täyttäminen ja 
lähettäminen + kyselytunti

• Tiistai 25.10. klo 9-10 Kyselytunti 
hakemusta valmisteleville I 

• Perjantai 28.10. klo 10-11 Kyselytunti 
hakemusta valmisteleville II

Lisätietoa koulutuksista: 
https://eusa-

rahastot2021.fi/tapahtumat

Miten laadin menestyksekkään hankehakemuksen 13.9..pptx


Tutustu näihin ennen hakua

• Rahaston toimeenpanosuunnitelma

• Hakijan opas

• Hakulomake

• Indikaattoriohje

Lisäksi tutustu:

• Hakuilmoitus

• Kustannusmallit: https://eusa-
rahastot2021.fi/kustannusmallit

Aineistopankki: https://eusa-
rahastot2021.fi/aineistopankki 

AMIF-rahaston ohjelma ja toimet 2022 16.8.2022.pptx


Minkälaiseen toimintaan avustusta 
myönnetään?

• EU:n sisäasioiden rahastoista 
myönnetään rahoitusta:

− hankkeille hankeavustuksena tai 
− toimintaan operatiivisena tukena (eli 

kohdennettuna yleisavustuksena)

Rahastoista myönnettävä avustus on 
pääasiassa hankeavustusta, jota voidaan 
myöntää rahasto-ohjelmien tavoitteiden 
mukaiseen: 

• kokeilu-, käynnistämis- tai 
kehittämishankkeeseen, 

• aineellisen tai aineettoman hyödykkeen 
hankintaan tai 

• muuhun tarkoitukseltaan rajattuun 
hankkeeseen.

Hankeavustus



Mitä sisäasioiden rahastoissa 
tarkoitetaan kehittämisellä?

• palveluun

• organisaatioon

• toimintatapaan

• prosessiin

• välineeseen, järjestelmään

• ihmisiin

• laadun parantamista

• työmenetelmien uudistamista

• prosessien tehostamista

• puutteiden korjaamista

• osaamisen lisäämistä

• kohderyhmän tehostettua tukemista

• toiminnan täydentämistä 

• välineiden modernisoimista

• strategian tai EU-säännöstön toimeenpanoa

Kehittäminen voi kohdistua Kehittäminen voi olla



Mikä on hanke

• alku ja loppu sekä syy olla olemassa

• toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja 
laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus

• perustetaan sellaisia tehtäväkokonaisuuksia varten, joihin organisaation 
normaalit resurssit eivät riitä

• hanke on tyypillisesti monen  osapuolen yhteinen tehtävä, josta he ovat 
yhdessä vastuussa



Hyvä hankehakemus kertoo

• Mihin tarpeeseen hanke vastaa? Miksi hanke tehdään?

• Miten hankkeen asiantuntijuus ja osaaminen on varmistettu? 

• Mikä on hankkeen kohderyhmä?

• Mitä toimintoja hankkeessa on? 

• Mitä riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy? Miten niihin varaudutaan?

• Mitä hankkeesta halutaan tulokseksi? Mitä hanke saa aikaan? 

• Miten hanketta seurataan, onnistumista mitataan ja miten tulokset 
jalkautetaan osaksi pysyvää toimintaa?

• Miten hankkeesta viestitään?

Hanke on ajallisesti 
rajattu ja selkeästi 

fokusoitu



Hakemusten yleiset kompastuskivet
• tavoitteita ei ole peilattu ohjelman tavoitteisiin ja toimeenpanosuunnitelmaan

• laadittu avustuksen hakijan perustoiminnan pyörittämistä varten

• kuvaa vain tekemistä, ei päämäärää

• puutteellinen tarveanalyysi ja taustatilanteen kuvaus

• epämääräiset tavoitteet 

• tulokset ole mitattavissa

• riittämätön asiantuntijuus, relevantit yhteistyötahot puuttuvat

• löyhä riskianalyysi ja varautuminen

• vaikuttavuus hakusessa

• punainen lanka eli looginen jatkumo puuttuu

Vain 
operatiivisella 
tuella tuetaan 
viranomaisten 

juoksevaa 
toimintaa



Hankkeen taustatilanteen ja tarpeen 
kuvaus

Tunnista ilmiö, haaste ja tarve

• Palveluvaje?

• Prosessin tehottomuus, hitaus?

• Suorituskyvyn vaje?

• Tiedon puute?

• Vanhentunut tekniikka?

• Tietokatkokset?

• Osaamisvaje?

• Resurssipula?

Paneudu haasteiden aiheuttajiin

• Onko ongelma palvelun tarjoajassa, 
palvelun vastaanottajassa vai jossakin 
niiden välillä?  

• Mikä palvelun osa-alue tai mitä 
tarvittavaa tekniikkaa puuttuu? Mistä 
palvelun heikkous johtuu?

• Miksi prosessi on hidas? Miksi työ on 
tehotonta?

• Ongelmia tiedonkulussa?

• Ovatko oikeat/kaikki tahot mukana?

Yhdistä taustaselvitys 
hankkeen omaan kontekstiin, 
ei vain esim. EU-laajuiseen, 
yleisesti tiedossa olevaan 

tarpeeseen



Päämäärä ja tavoitteet
Päämäärä

• Päämäärä kuvaa pidemmällä aikavälillä  
ja isossa kuvassa tavoiteltua muutosta 

Tavoitteet

• Tavoitteet ovat päämäärään liittyviä osa-
muutoksia, kehitysaskeleita, joita 
hankkeen aikana edistetään

Hankkeen tulee olla päämäärältään yhteneväinen rahastojen ohjelmassa ja 
toimeenpanosuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden ja päämäärien kanssa

Päämäärä EI ole esim. koulutuksen järjestäminen. Se ei ole myöskään tavoite.
Päämäärä on muutos, esim. viranomaiset toimivat jatkossa yhteisen prosessin mukaan

➢ tavoite on konkreettiset muutokset, jotka yhdessä johtavat päämäärään
➢ toiminto on työpajan järjestäminen



Suunnittelun avuksi:
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa

• Systemaattinen menetelmä 
− johdonmukainen toiminta ja laadukkaat hankkeet
− mitä kannattaa tehdä, miksi, miten ja kenelle
− tunnistetaan ongelmat ja vastataan niihin järkevällä tavalla
− huomioidaan onnistumisen edellytykset ja riskit

• Taustatyönä perusteelliset kartoitukset: tilanne- ja 
toimintaympäristöanalyysi, sidosryhmäanalyysi, 
kumppanuusanalyysi, riskianalyysi

• Ongelmapuu – tavoitepuu – loogisen viitekehyksen matriisi
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Valitaan tunnistettu ongelma, 
johon halutaan puuttua (”puun runko”)

Tunnistetaan ongelman 
seuraukset (”puun oksat”)

Tunnistetaan ongelman syyt ja 
myös taustalla olevat syyt (”puun 

juuret”). Keskitytään sellaisiin 
syyketjuihin, joihin vaikuttaminen 
on realistista ja oman strategian 
mukaista.

Miksi?

Miksi?

Miksi?



Tavoitepuu – ongelmapuun vastakohta!

Käännetään ongelma positiiviseksi tavoitteeksi ja seuraukset vaikutuksiksi. Valitaan strategia ja 
käännetään tavoiteltaviksi tuloksiksi ongelman syyt, joihin hankkeessa on tarkoitus puuttua.

ONGELMA

SEURAUS

SEURAUS

SEURAUS
SEURAUS

SEURAUS

Syy

Syy

Syy

Syy

Syy

TAVOITE

E E E E E E E E E E E E E E E
Tulos

Tulos

Tulos

E E E E E E E E E E E E E E E

VAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS



Loogisen viitekehyksen matriisi

TAVOITE-
HIERARKIA

INDIKAATTORIT TODENTAMISEN 
VÄLINE

OLETUKSET

TAVOITE
Vaikutusindikaattorit

(tulosten vaikutukset; %, 
laadullinen)

Tilastot, tutkimukset, 
selvitykset, arviointi, 
kysely, palaute jne

Tavoitteen 
saavuttamisen 

mahdollistavat oletukset

TULOS Tulosindikaattorit    
(muutos/ tila; %, laadullinen)

Kysely, palaute, 
selvitys, arviointi jne

Tulosten saavuttamisen 
mahdollistavat oletukset

TUOTOS Tuotosindikaattorit 
(lkm)

Kerätty toiminnan 
seurantatieto

Tuotosten 
aikaansaamisen 

mahdollistavat oletukset

TOIMINTA
Panosindikaattorit/ 

resurssit
(€, htv, tunnit, resurssit)

Hallinnollinen 
seuranta

Toiminnan toteutumisen 
mahdollistavat oletukset



Logiikan tarkistaminen
Logiikka tarkistetaan alhaalta ylöspäin. 

Hierarkia Looginen yhteys Oletukset

TAVOITE
7

Tällöin on saavutettu tavoite ja saatu 
aikaan tavoiteltu muutos tai tila

8
…kunhan vain tavoitteen saavuttamisen 

mahdollistavat oletukset pitävät 
paikkansa

TULOS
5

Tällöin saadaan aikaan tavoitellut 
muutokset (kohderyhmässä)

6
…kunhan tulosten saavuttamisen 
mahdollistavat oletukset pitävät 

paikkansa

TUOTOS

3
niin silloin pystytään suunnitellut 

tuotokset toteuttamaan/ järjestämään/ 
hankkimaan

4
… kunhan niiden aikaansaamisen 
mahdollistavat oletukset pitävät 

paikkansa.

TOIMINTA
1

Kun tehdään tätä

2
… ja toiminnan mahdollistavat oletukset 

pitävät paikkansa,



Tavoite, tulos, tuotos ja toiminta 
– kaikki eri asioita

TAVOITE
Tavoiteltava muutos, parannus tai toivottu tila. Vähentää tai poistaa tunnistetun 
ongelman tai vastaa tarpeeseen. Tavoite saavutetaan tulosten ja niiden vaikutusten 
kautta.

TULOS

Tuloksiin päästään toiminnan tuotosten kautta. Muutos kohderyhmässä tai 
tavoiteltu tila. Esim. parantuneet valmiudet, toimintaedellytykset, mahdollisuudet, 
kyky, osaaminen, ymmärrys, tietoisuus, tiedonkulku, palvelut, yhteistyö, voimavarat, 
hyvinvointi, sitoutuminen, kokemus, osallisuus; jotain on huomioitu, lisätty, laadittu; 
ajantasainen, oikea-aikainen, tehokas, laadukas, luotettava, toimiva, vaatimusten 
mukainen, virheetön jne. 

TUOTOS
Konkreettiset asiat, mitä toiminta tuottaa: koulutus, hankinta, palvelu, toimintamalli, 
raportti, selvitys, opas, ryhmä, järjestelmä, verkosto, lausunto, päätös, tarkastus jne

TOIMINTA
Mitä tehdään: vahvistetaan, parannetaan, ylläpidetään, kehitetään, tuetaan, laaditaan, 
vastataan, huolehditaan, vaikutetaan, varmistetaan jne



Esimerkki – tulokset vs tekeminen
Huono esimerkki Vähän parempi esimerkki

ONGELMA Pitäisi rakentaa koirankoppi
Koira voi huonosti. Se liikkuu liian vähän, koska ei 

suostu ulkoilemaan kylmässä ilmassa. Sillä ei 
myöskään ole riittävästi mielekästä tekemistä.

TAVOITE Rakennetaan koirankoppi Koiran hyvinvoinnin parantuminen

TULOS On rakennettu koirankoppi Koiran aktiivisuuden ja liikunnan lisääntyminen

TUOTOS 1 Koirankoppi
1 Koirankoppi

1 Koiran talvitakki
4 x /pv Lenkitykset

TOIMINTA
Rakennetaan koirankoppi: sahataan 

lankkuja ja hakataan nauloja. Haetaan 
vihreätä maalia.

Tuetaan koiran hyvinvointia: Rakennetaan lämmin 
koirankoppi, josta voi tiirailla pupuja, hankitaan 

koiralle talvitakki ja lisätään ulkoilua
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Ohjelman etenemistä kuvaavat 
rahastokohtaiset indikaattorit
Tuotosindikaattoreita mm.
• Toimintaan/ koulutuksiin osallistuneiden määrä

• Tukea/ apua/ ohjausta saaneiden määrä

• Hankintojen/ hankittujen laitteiden tai välineiden määrä

• Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien/ 
yhteisten harjoitusten määrä 

• Rajat ylittävien operaatioiden määrä

• Paikallis- ja alueviranomaisia tukevien hankkeiden määrä

• Rikoksen uhreja avustavien hankkeiden lukumäärä

• Rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien hankkeiden 
lukumäärä

• Kehitettyjen / ylläpidettyjen / parannettujen tietoteknisten 
toimintojen määrä

• Laitteiden määrä

Tulosindikaattoreita mm.
• Koulutuksesta saatu hyöty työlle

• Koulutuksessa hankittujen taitojen ja osaamisen käyttö/ 3 kk

• Kielitaidon parantuminen

• Toimen hyödyllisyys kotoutumisen kannalta

• 3. maassa hankitun ammattitaidon tunnustamisen tai arvioinnin 
hakeminen

• Niiden määrä, joihin on sovellettu säilöönoton vaihtoehtoja

• Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden määrä 

• Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin 
rekisteröityjen laitteiden määrä

• Takavarikointien määrä

• Kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä

• Aloitettujen/ parannettujen yhteistyön muotojen määrä

+ Hankkeen omat indikaattorit: Tuotokset ja tulokset (aikaansaatu muutos)!



Vaikutukset ja vaikuttavuus

• Vaikutukset: konkreettiset, lyhyemmän aikavälin muutokset 

organisaatiossa, toiminnassa, kohderyhmässä, toimialassa, taloudessa tai 
koko yhteiskunnassa

• Vaikuttavuus: Hankkeen tuottama pidemmän aikavälin muutos. 

• Näkyy usein, kun hankkeessa aikaansaadut hyödyt hankkeen päättymisen 
jälkeen lähtevät leviämään. 

• Esim. hyvinvoinnin, tai turvallisuuden lisääntyminen, rikollisuuden 
väheneminen, nopeampi kotoutuminen, parempi varautuminen, laajentunut 
viranomaisyhteistyö, kustannustehokkuuden lisääntyminen jne. 



Jatkuvuus ja tulosten levittäminen

• Miten tulokset levitetään ja 
jalkautetaan?

• Millä keinoilla ja toimenpiteillä se 
tehdään?

• Miten tuloksia hyödynnetään 
hankkeen päätyttyä?



Horisontaaliset periaatteet

• Kuinka hanke tukee sukupuolten 
välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta 
ja kestävän kehityksen periaatetta

• Organisaation yleiset periaatteet 
pohjana
− mutta ne eivät riitä, vaan
− miten periaatteet huomioidaan 

nimenomaan tässä hankkeessa ja 
hankkeen toimintatavoissa



Miten viestintä näkyy 
hankehakemuksessa?

• Hankehakemuksessa kohta ”Viestintäsuunnitelma”, johon kirjataan ainakin 
seuraavat:
− viestinnän tavoitteet, kanavat, keinot, kohderyhmän, mittarit, resurssit
− viestinnän rooli hankkeen onnistumisessa
− viestinnän rooli tulosten levittämisessä
− miten EU-rahoituksen näkyvyys varmistetaan ja siihen liittyvistä velvoitteista 

huolehditaan



Arviointikriteerit
Yleiset valintaperusteet:

• ohjelmanmukaisuus

• riittävät taloudelliset edellytykset 
(yksityisoikeudellinen oikeushlö)

• hakija (tai siirronsaaja) ei ole konkurssissa, 
laiminlyönyt veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja, ei rikostaustaa eikä 
liiketoimintakiellossa 

• ei ole täytäntöönpanokelpoista
takaisinperintäpäätöstä

Erityiset valintaperusteet voivat olla 
sisällöllisiä tai tarkentavia:

• sisällölliset valintaperusteet 
− tavoitteiden mukaisuus
− tarpeellisuus ja täydentävyys
− toteuttamiskelpoisuus
− mitattavissa olevat tulokset
− jatkuvuus
− kustannustehokkuus ja kustannusten 

tukikelpoisuus
− vaikuttavuus
− horisontaaliset periaatteet

• tarkentavia valintaperusteita voidaan 
käyttää esimerkiksi haun ollessa rajattu tai 
kun haku sisältää erityiseen teemaan liittyviä 
toimia 



Sisäasioiden rahastojen syksyn 2022 haku

3.10.2022 

Haku käynnistyy.

1.11.2022

Haku päättyy.

Tammikuu
2023

Päätökset laaditaan.

Hankkeet voivat käynnistyä

päätöksen saamisesta

(tai perustelluissa

tapauksissa hakemuksen
jättämisestä).

Maaliskuu
2023

Kevään 2023 haku

avattaneen maaliskuussa.



Mistä lisätietoa?

• Tiedotamme  tulevista koulutuksista ja hauista uuden kauden 
verkkosivustolla www.eusa-rahastot2021.fi

• Verkkosivuilta löytyy koulutuksen materiaali

• Tilaa uutiskirje, tilaus verkkosivustolta

• Ota Twitter-tilimme seurantaan @EUSArahastot

• Sähköpostit: eusa.sm@govsec.fi ja etunimi.sukunimi@govsec.fi

http://www.eusa-rahastot2021.fi/
http://www.twitter.com/eusarahastot
mailto:eusa.sm@govsec.fi
mailto:etunimi.sukunimi@govsec.fi


Kiitos! 
Kysymyksiä?

eusa.sm@govsec.fi

www.eusa-rahastot.fi


