
4. Priorisointi ja suunnittelu

4.1 Priorisointi on tärkeää 

Paikallisyhteisön palvelutarpeiden kartoituksen kautta nousee todennäköisesti esiin monenlaisia 

tarpeita, toiveita ja mahdollisuuksia kehittämiseen. Nämä voidaan jakaa eri teemojen alle, jotta 

nähdään, mitkä tarpeet ja toiveet ovat yleisimpiä. 

Priorisointia eli asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen voi tehdä monin eri tavoin. 

Digitaalisten työkalujen avulla kerätyn kyselyn aineiston analyysia voi tehdä helposti, ja 

ohjelmat tuottavat taulukoita ja kuvioita kerätystä tiedosta. Myös Excelin avulla voidaan tehdä 

taulukoita ja kuvioita. Tällainen analyysitapa sopii hyvin määrällisen tiedon keräämiseen. 

Jos kerätty tieto on laadullista, kuten haastatteluja, voidaan vastaukset lajitella teemoittain tai 

kategorioittain. Tämän perusteella on mahdollista arvioida tärkeimpiä tarpeita ja toiveita. 

Myös resurssien huomiointi on tärkeää. Pohdittavaksi tulee esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

Kuinka paljon aikaa toimintojen toteuttamiseen on? Kuinka paljon vapaaehtoisia toteuttajia on? 

Tarvitaanko toteuttamiseen rahaa? Mitä tietoa tarvitaan? 

Priorisoinnin yhteydessä on syytä pitää yhteiskunnallisen yrittämisen tarjoamia mahdollisuuksia 

pohdinnassa mukana. Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi tarjota ratkaisuvaihtoehtoja tarpeiden ja 

toiveiden toteuttamiseen. 

Esimerkkinä Vuolenkosken kylän tarpeiden ja toiveiden toteuttaminen: 

https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/5c4c4de6-6b4c-4056-bb7a-cab6b8ca271d 

Osallistuvan budjetoinnin avulla voidaan myös priorisoida paikallisyhteisön jäsenten tarpeita ja 

toiveita. Osallistuvan budjetin idea perustuu siihen, että yhteisö saa itse päättää, mihin tietyn 

rahasumman kuluttaa keskustelemalla ja päättämällä siitä yhteisesti. Osallistuvasta 

budjetoinnista lisää: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/osallistuva-budjetointi 

4.2 Suunnittelu 

Suunnittelemalla on helpompi: 

- saavuttaa tavoitteita

- viestiä omista ideoistaan eri tahoille, kuten yhteisölle, kumppaneille, yrityksille,

rahoittajille ja vierailijoille

- tehdä päätöksiä ja toimia tavoitteiden saavuttamisen eteen

Suunnitelma on silta paikallisyhteisön nykytilan ja tulevaisuuden visioiden välillä. 

• Meillä on idea -sivustolla tietoa suunnittelusta:

https://www.meillaonidea.fi/opas/artikkelit/ideoista-parhaat

• Innokylä-sivustolta löytyy monia erilaisia työkaluja suunnitteluun ja visiointiin:

https://innokyla.fi/fi/tyokalut?themes=821
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The Community-Led Action Planning Toolkit -paketissa on englanniksi tietoa, lomakkeita ja 

ohjeita, miten järjestää yhteisön suunnittelutilaisuuksia, tehdä toimintasuunnitelmaa ja asettaa 

rajattuja ja mitattavia tavoitteita. 

3. Planning ahead — Community-led Action Planning Argyll & Bute (communitytoolkit.net) 

4.3 Esimerkkejä 

Ross of Mull and Iona yhteisösuunnitelma (englanniksi) 

Esimerkki hyvästä käytännöstä, jossa käytettiin yhteisön sitouttamista paikallisten 

haasteiden tunnistamiseen ja priorisointiin sekä luotiin yhteisön toimintasuunnitelma 

http://www.mict.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Community-Plan-Final-Draft-lo-res-

version1.pdf 

Oivallisia kylätoiminnan ja kyläyritystoiminnan linkkiportaaleja: 

Linkkejä mm. kyläsuunnitteluun, varainhankintaan, kotouttamiseen ja viestintään: 

https://www.phkylat.fi/materiaalit/ 

Esimerkkejä, lomakepohjia, linkkejä kyläkehittämisen tueksi: 

https://www.kylamme.fi/tietopankki/ 

Kylän liiketoimintaan sopivia mallikortteja ja muuta hyödyllistä: 

https://www.popleader.fi/fi/yhteiset-hankkeet/palveluportaat/materiaalipankki 
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