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Miksi arvioida?

• Yleisesti ottaen arvioinnilla pyritään toiminnan
ja sen vaikutusten näkyväksi tekemiseen.

• Tavallisesti arviointitietoa käytetään esimerkiksi
• osallistujien tarpeiden ja toiveiden esiin saamiseen,
• toiminnan kehittämiseen, suuntaamiseen ja painopisteiden 

valikoimiseen,
• rahan, resurssien tai kumppaneiden hankkimiseen ja toiminnan 

jatkumisen varmistamiseen sekä
• itselle ja/tai kohderyhmälle tärkeisiin (poliittisiin) tavoitteisiin ja 

rakenteisiin vaikuttamiseen.

• Arvioinnin suunnittelun avainkysymys on: Mihin me 
arviointitiedolla pyrimme ja keihin haluamme sen kautta 
vaikuttaa?
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Arvokas-hankkeiden
tekemä arviointi

Hankkeet keskittyvät pääosin oman toimintansa 
kuvaamiseen ja arvioimiseen:

• Hankkeissa kerättävää perustietoa ovat toimintaa kuvaavat 
tunnusluvut, kuten volyymit ja eurot (sis. myös ns. STEA-
indikaattorit).

• Monissa hankkeissa toiminnan vaikutuksia seurataan erityisellä 
työkalulla/menetelmällä (esim. THL:n toimintakykymittari), tai 
sellainen kehitetään toiminnan ohessa.

• Toiminta- ja vaikutustietoa tuottavat myös laadulliset aineistot 
(haastattelu, havainnointi) ja erilaisten luovien menetelmien kautta 
tuotettu tieto, sekä asiakkailta ja sidosryhmiltä kerätty palaute.

• Hankkeen itsearvioinnissa voidaan soveltaa esim. Artsi-projektissa 
kehitettyjä työkaluja ja/tai STEAn itsearvioinnin välineitä.
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Ohjelmatason arvioinnin tarkoitus

• Osana koordinaatiohankkeen työtä toteutetaan 
arviointitutkimus. Avustusohjelman vaikutuksia arvioimalla 
selvitetään

1. avustusohjelman hankkeiden aikaansaamat yksilötason muutokset

2. avustusohjelman yhteiskunnalliset vaikutukset.

3. Tavoitteena on myös lisätä yhteistä ymmärrystä eriarvoisuuden 
yhteiskunnallisista rakenteista ja ratkaisuista eri ihmisten 
osallisuuden vahvistamiseksi.

• Ohjelmatason arvioinnin edellytys on yhteisten teemojen 
löytäminen. Niihin pyritään
• tunnistamalla eriarvoisuuden taustalla vaikuttavia ns. juurisyitä, 

• tarkastelemalla hyvinvointia osallisuuden ja toimijuuden kautta.

• Yhteiset teemat toimivat pohjana arviointityölle sekä hankkeille 
yhteisten vaikuttavuusindikaattoreiden muodostamiselle.

4



Koordinaation tekemä arviointi

• Yhteisen tiedon muodostamiseksi tarvitaan myös yhteisiä 
tiedonkeruun tapoja. Näitä ovat:

1. rahoittajan edellyttämä tiedonkeruu (ns. STEA-indikaattorit),

2. koordinaation toteuttama yksilökysely ja seurantakysely sekä

3. yhteiset mallinnukset esim. vaikuttavuustarinoihin ja -ketjuihin.

• Koordinaatiohanke vetää yhteen hankkeiden tuottamaa 
arviointitietoa, jakaa tuloksia tiedoksi hankkeille sekä käyttää 
yhteistä tietoa hyödyksi vaikuttamisviestinnässä.

• Hankkeiden toimintaympäristöä ja toiminnan vaikutuksia 
seurataan myös tilastojen ja tutkimustiedon avulla ja 
suhteessa sosiaalisesta eriarvoisuudesta käytävään 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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Arviointitieto ja -välineet
Arvokas-ohjelmassa
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Arviointitieto ja -välineet
Arvokas-ohjelmassa
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Arvioinnin vuosikello 2019
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arviointi-
Jenni

Kiitos!


