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HANKKEET JA 
HANKKEISTAMINEN



MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN HANKKEISTA?

Mitä sinulle tulee 
mieleen sanasta HANKE?
Kirjoita viestikenttään.
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MISTÄ PUHUTAAN, KUN PUHUTAAN HANKKEISTA?

Hanke on kertaluonteinen työ, joka tehdään ratkaisun tai 
palvelun aikaansaamiseksi. 

Hanke on suunniteltu, määritelty ja aikataulutettu
kokonaisuus tietyn päämäärän saavuttamiseksi.

Hankkeen taustalla on aina tarve ja tavoite kehittämiselle.
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HANKERAHOITUS
• EU-hankkeita ovat mm.

• Rakennerahastohankkeet (EAKR, ESR, Yritysten kehittämisavustus) - esim. ARVO-hanke, 
Eteläportti-kehittämishanke, Nuorten talo, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus

• LIFE+, esim. Circwaste
• Erasmus+ -hankkeet, esim. IMPACT
• Horisontti-hankkeet
• Elvytyspaketin hankkeet

• Muita ulkoisen rahoituksen hankkeita ovat mm.
• AKKE-hankkeet
• Ministeriöiden myöntämät rahoitukset
• Keski-Suomen kehittämisrahaston hankkeet
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HANKERAHOITUS – TOIMINNAN TUKI VAI AJURI?

• Ulkoisen rahoituksen avulla voidaan vivuttaa
kehittämistoimintaa

• Strateginen arviointi erityisen tärkeää –
ulkoinen rahoitus tukee asioita, joita oltaisiin 
muutenkin kehittämässä
• Ulkonen rahoitus voi kuitenkin myös olla ehtona 

jonkin kehittämishankkeen toteutumiselle

• Suunnittelu ja huolellinen ennakko-
arviointi ovat menestyksekkään
hankkeen ytimessä – onnistunut
hankkeistaminen
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ESIMERKKEJÄ HANKKEISTA



NUORTEN TALO (ESR) ESIMERKKEJÄ 1/3

■ Tarve: Nuorten pahoinvointi, 
palveluohjauksen puutteet ja 
palvelujen hajanaisuus

■ Tavoite: Nuorten hyvinvoinnin 
lisääminen, palveluohjauksen 
tehostaminen

■ Ratkaisu: Nuorten palvelujen 
kokoaminen Nuorten taloon 
saman katon alle 

■ Ulkopuolinen rahoitus noin 200 
000 €
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Marta di Muro



INNOVAATIOVERKOSTO JA –LOGISTIIKKA (EAKR) ESIMERKKEJÄ 2/3

■ Tarve: Tutkimusinnovaatiot 
eivät kaupallistu, vaikka 
potentiaalia olisi

■ Tavoite: Luoda malli 
korkeakoulujen 
innovaatioiden tueksi, 
alueen liiketoiminnan 
kehittäminen

■ Ratkaisu: Vielä työn alla 
■ Ulkopuolinen rahoitus noin 

222 000 €
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LAKELAND - JYVÄSKYLÄ REGION (EAKR) ESIMERKKEJÄ 2/3

■ Tarve: Alueen ulkomaalaisten 
matkailijoiden yöpymisten 
määrän lisäys, matkailutulot

■ Tavoite: kymmenen prosentin 
vuosittainen kasvu kv-
matkailijoissa valituilla 
kohdemarkkinoilla

■ Ratkaisu: mm. 
matkailumarkkinointimallin 
kehittäminen, brändityö, 
digitaalisuuden kehittäminen

■ Ulkopuolinen rahoitus noin 520 
000 €
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Visit Jyväskylä, Julia Kivelä



LISÄÄ ESIMERKKEJÄ:
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Hankkeita Jyväskylän kaupungin nettisivuilla
https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet

Business Jyväskylän kaupunkikehitysalustat
https://www.businessjyvaskyla.fi/

Rakennerahastohankkeiden tietopalvelu
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet
https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet
https://www.businessjyvaskyla.fi/
https://www.businessjyvaskyla.fi/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/


KYSYMYKSIÄ? 
KOMMENTTEJA?

Iiris Asunmaa

050 472 4253

iiris.asunmaa@jyvaskyla.fi
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