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Projektin määritelmä

Projekti on 

1) määräaikainen, tavoitteellinen ja 
toimintavalikoimaltaan rajattu, 

2) suunnitelmallinen, 

3) yhden tai usean toimijan

4) toimintojen ketju

5) jolla pyritään aikaansaamaan joko jokin 
yksittäinen tavoite tai kehittämään jotakin 
kokonaisuutta
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Projektin vaiheet
1. Projektin tavoitteet ja tarkoitus

2. Projektin suunnittelun vaiheet

3. Projektin resurssien kerääminen: verkosto, henkilöstö, rahoitus

4. Projektin käynnistäminen

5. Projektin kulku

6. Toiminta & raportointi & arviointi

7. Projektin päättyminen ja käytänteiden siirtyminen
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Näkökulmia projektitoimintaan

• Investointinäkökulma: projektiin investoidaan 

voimavaroja, jotka tuottavat myöhemmin laajentuvia 

resursseja

• Innovaationäkökulma: projekti tuo uuden, käyttöön 

otettavan toimintamuodon

• Kehittämisnäkökulma: projektilla parannetaan jotakin 

olemassa olevaa toimintamallia

• Tuotekehitysnäkökulma: projektilla kehitetään jokin uusi 

tuote

• Oppimisnäkökulma: projektilla kehitetään uutta käsitystä 

tai tietoutta
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4.9.5

ALOITUS
TARVE > IDEA

SUUNNITTELU
PROJEKTISUUNNITELMA: 

TAUSTA&TARVE, KOHDERYHMÄ, 
TAVOITTEET, TOIMENPITEET 

AIKATAULUTETTUINA, TULOKSET, 
ARVIOINTI (miten mitataan) JA 

RAPORTOINTI, TIEDOTUS, 
RESURSSIT (sis. 

projektiorganisaation) JA 
REFERENSSIT, RISKIT, BUDJETTI

TOTEUTUS JA 
SEURANTA

TOIMENPITEET, TIEDOTUS, 
DOKUMENTOINTI, ARVIOINTIA 

JA SEURANTAA PITKIN MATKAA

PÄÄTTÄMINEN
JÄLKITIEDOTUS, HYVIEN 

KÄYTÄNTÖJEN SIIRTÄMINEN, 
LOPPURAPORTTI, 

JATKOSUUNNITELMAT

Projektin vaiheet



A Organisaatiotason kehittäminen

- Järjestöjen kokonaisuuden kehittäminen

- Esim. strategiat

- Organisaatiorakenteen kehittäminen

- Esim. piiriorganisaation uudistaminen
- Esim. paikallisyhdistysten, piirien ja keskusjärjestön työnjaon 

muuttaminen

- Verkostosuhteiden ja kumppanuuksien kehittäminen

- Järjestöjen yhteistyöverkostot
- Järjestöjen yhteiset toiminnat
- Suhteet julkiseen sektoriin
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B Toimintamallien kehittäminen
• Järjestöjen toiminnan / toimintalohkon kehittäminen

• Uusien (ja vanhojen) vapaaehtoistoiminnan mallien 
kehittäminen

• Vapaaehtoisresurssin uudelleen kohdentaminen

• Uusien toiminta-alueiden ja uuden toiminnan 
kehittäminen

• Palvelutuotteiden kehittäminen (tuotekehitys)

• Toimintaympäristöjen tutkiminen ja kehittäminen

• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittäminen
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C Toimintaprosessien kehittäminen
Järjestön sisäisten prosessien määrittely, kuvaaminen, laaduntaminen; 
sisäisen asiantuntemuksen käytön tehostaminen

•Talousprosessit

•Henkilöstöasioiden prosessit

•Markkinointi

•Tiedotustoiminta

•Kouluttautuminen

•Vapaaehtoistoiminnan mallintaminen ja toimintaprosessit

•Myös: laki-, verotus-, talous ym. Osaamisen lisääminen

8



D Ammatillisen työn kehittämien
Ammatillisten taitojen ja tietojen lisääminen (vrt. koulutus)

Ammatillisten toimintamallien kehittäminen

-Esim. ammattityön empiirinen ja kehittävä tutkimus (toimintamallien 
tutkiminen ja kehittäminen)

Ammattikuvien ja tehtävänkuvien tutkimus ja kehittäminen

Ammattialan metamallien kehittäminen (ammatillinen identiteetti, 
työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen)

9



Projektin lajeja

Laji Tärkein

tavoite

Tärkein toiminta

Tutkimusprojekti Tieto Tiedon tuottaminen

Tuotekehitys, 

innovaatioprojekti

Uusi tuote innovointi, kokeilu ja 

vakiinnuttaminen

Koulutusprojekti Tiedon/ taidon 

hallinta

Uuden osaamisen oppiminen

Organisaation 

kehittämisprojekti

Toiminnan 

uusi

organisointi

Organisaatiouudistukset

Tuotannollinen

projekti

Jonkin

toiminnan 

tuottaminen

Toimintakeskeinen



Projektin suunnittelun vaiheet

1) Ideointivaihe 

2) Ideoiden jatkojalostus (karsiminen, täsmentäminen, 
muuntaminen toteutusmuotoon)

3) Ideoista projektisuunnitelmaksi

4) Projektisuunnitelman laadinta ja hyväksyminen

5) Projektisuunnitelman soveltaminen
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Projektin resurssien kerääminen: verkosto, henkilöstö, rahoitus

Projektin resurssit muodostuvat

1)Toimijaverkostosta (toteuttajat, yhteistyökumppanit, 
verkostokumppanit)

2)Henkilöstöstä (osaaminen)

3)Rahoituksesta ja fyysisistä resursseista (laitteet, tilat jne.)

Resurssien kerääminen ja suunnittelu keskeinen suunnittelun työkalu
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KOKEILUKULTTUURI VS
SUUNNITTELUKULTTUURI

PROJEKTIN TAI HANKKEEN IDEOINTI…?

·http://youtu.be/1YEM2pQQNEc

13

http://youtu.be/1YEM2pQQNEc


Sidosryhmäanalyysi
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